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RESUMO 

O seguinte trabalho, pesquisa as relações desenvolvidas pela Netflix e a comunidade 
de fãs no caso de compra da série Lucifer (TOM KAPINOS, 2016), antes pertencente 
a Fox. Por meio dessa relação, observa-se o posicionamento institucional do 
streaming como salvadora de séries e sua tentativa de empoderamento dos fãs na 
rede de filiação Twitter. Netflix é um streaming conhecido por sua interação com a 
comunidade de fãs e por salvar séries e dá-las continuidade. Observar um streaming 
que se posiciona desta maneira e compreender se seu posicionamento condiz com 
os fatos de suas decisões é intrigante. Por esse motivo, decidiu-se por aproximar 
teorias sobre cultura e a Internet, ao utilizar da teoria da cibercultura de Pierre Lévy 
(2013) e da teoria das mediações de Jesús Martín-Barbero (2015). O objetivo desta 
pesquisa é compreender como a Netflix reafirma seu posicionamento institucional por 
meio do caso da compra da série Lucifer. Para tal fim, optou-se pela junção de duas 
metodologias, correspondentes as escolas epistemológicas que foram utilizadas 
neste trabalho (Estudos Ciberculturais e Estudos da Cultura Latino-Americana) ARS 
– Análise de Redes Sociais com fins classificatórios e de delimitação do objeto e o 
Mapa Barberiano como método analítico, por meio das mediações da tecnicidade, 
sociabilidade e institucionalidade (MARTÍN-BARBERO, 2015). Através dos 
resultados, compreende-se que as relações estabelecidas pela Netflix e a 
comunidade de fãs vão além da simples amigável negociação por meio de hashtags 
no Twitter, e que as lógicas de produção e o formato industrial de streaming são 
importantes na compra e cancelamento de séries, quanto para seu posicionamento 
institucional.  

 

 

Palavras-chave: Netflix. Comunidade de fãs. Lucifer.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

ABSTRACT  

The following research investigates the relationship developed by Netflix and the fan 
community in the case of the purchase of the Lucifer series (TOM KAPINOS, 2016), 
formerly owned by Fox. Through this relationship, we can observe the institutional 
positioning of the streaming as a savior of series and their attempt to empower the fans 
on the Twitter affiliate network. Netflix is a stream known for its interaction with the fan 
community and for saving series and continuing them. Watching a stream that 
positions itself in this way and understanding whether its positioning matches the facts 
of its decisions is intriguing. For this reason, it was decided to approach theories about 
culture and the Internet, using Pierre Lévy's (2013) theory of cyberculture and Jesús 
Martín-Barbero's (2015) theory of mediation. The purpose of this research is to 
understand how Netflix reaffirms its institutional positioning through the case of the 
Lucifer series purchase. To this end, it was decided to join two methodologies, 
corresponding to the epistemological schools that were used in this research 
(Cybercultural Studies and Cultural Studies) ARS - Social Network Analysis with 
classifying and object delimitation purposes and the Barberian Map as an analytical 
method, through the mediations of technicity, sociability and institutionality (MARTÍN-
BARBERO, 2015). From the results, it is understood that the relationship established 
by Netflix and the fan community go beyond of the simple friendly hashtag negotiation 
on Twitter, and that production logics and the industrial streaming format are important 
in buying and canceling as for their institutional positioning. 

 

 

 

 

Keywords: Netflix. Fan community. Lucifer.  
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho busca compreender um fenômeno que busca romper com 

as noções de recepção e emissão, pois está interessado em entender o que existe 

entre essas duas esferas. Procura-se, portanto, vislumbrar a articulação entre a 

comunidade de fãs e a Netflix, no que tange à compra da série Lucifer (Tom Kapinos, 

2016), que era anteriormente pertencente à Fox, mas que devido à baixa audiência, 

após três temporadas, teve seu cancelamento anunciado. Logo, busca-se 

complexificar a relação estabelecida pela comunidade de fãs e a Netflix, ao não 

atribuir uma troca de poderes do alto escalão para as comunidades de fãs, ou mesmo 

perpetuar a ideia de emissor que dita a um público inerte. 

Por esse motivo, se mostrou necessário a aproximação de dois campos de 

estudos que não costumam ser estudados em conjunto com muita profundidade, 

sendo estes os Estudos Culturais com Jesús Martín-Barbero (2015) e os Estudos 

Ciberculturais com Pierre Lévy (2013). Assim, se viu a necessidade de junção destas 

duas escolas epistemológicas, pois o objeto compreende um fenômeno que requeria 

uma visão holística, abrangendo os pontos existentes entre emissão e recepção, 

sendo deste modo ideal a utilização de Martín-Barbero (2015) e a Teoria das 

Mediações (2015). Como, o objeto desta pesquisa é situado no ambiente online, logo, 

no ciberespaço, e por isso se entendeu como ideal enriquecer a pesquisa 

aproximando as duas escolas do conhecimento.  

Apesar de não se ter encontrado muitas pesquisas que utilizam desta 

aproximação como ferramenta, trabalhos foram realizados neste sentido, como a 

tese de doutorado de Silva (2017), que também buscava uma compreensão de seu 

objeto de maneira mais integral e completa.  

Esclarece-se, portanto, que o presente trabalho não é somente um trabalho 

sobre a comunidade de fãs, ou sobre séries ou mesmo sobre a Netflix em si. Mas 

sobre a articulação presente entre esses dois pontos do circuito comunicacional. 

Procura-se realizar uma análise com um viés de questionamento, visando a 

compreensão do posicionamento de salvadora de séries admitido pelo streaming 

Netflix em relação as demandas dos fãs, trazendo evidências de que nem sempre a 
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Netflix atende ao apelo deles, mas sempre que possível parece se posicionar de 

maneira complacente e amigável. Em contrapartida, nos casos em que possui seus 

interesses alinhados com as demandas organizadas pelos fãs, se posiciona 

fortemente como salvadora de séries e melhor amiga do consumidor de seus 

produtos culturais.  

O presente estudo se faz importante para estudantes de Comunicação que 

buscam compreender o cenário atual de articulação entre a Netflix e a comunidade 

de fãs, através de uma ótica que busca visualizar de maneira holística o objeto, por 

meio das lentes dos Estudos Culturais e Estudos Ciberculturais. De modo a se propor 

olhar para a comunidade de fãs sem o vislumbre de poder que a comunidade parece 

auto atribuir-se. Mas sim, por meio da articulação de ambos os lados, que afetam os 

modos pelos quais a instituição se posiciona, e também os modos de produção e 

consumo. É também uma pesquisa relevante para a comunidade acadêmica, pois 

propõe a junção de aspectos da cultura com aspectos técnicos do ciberespaço, 

temática ainda pouco debatida dentro desta perspectiva.  

A questão-problema desta monografia é como a Netflix através do discurso de 

“salvadora de séries” e por meio do empoderamento da comunidade de fãs, reafirma 

seu posicionamento institucional. Para tanto, a questão se volta para o caso da série 

Lucifer. Ressalta-se que, como foi entendido este caso como um fenômeno que 

envolve processos, a pesquisa compreenderá também a articulação dos fãs com o 

objetivo de compra da série que havia sido cancelada, logo, do fenômeno como um 

plano do todo comunicacional, que parte do cancelamento ao pós-compra.  

O objetivo geral desta monografia é compreender como a Netflix por meio do 

empoderamento do fã e da apropriação do discurso de “salvadora de séries” tenta 

conduzir sua própria narrativa nas mídias sociais e dessa maneira acaba por 

reafirmar seu posicionamento institucional perante os agentes da cultura 

participativa. Os objetivos específicos desta pesquisa incluem: Compreender de que 

modo os fãs se articulam para alcançar o objetivo de compra da série Lucifer pela 

Netflix, antes pertencente a Fox; analisar o posicionamento da Netflix ante os fãs no 

que diz respeito a compra da série Lucifer; compreender a veracidade do 

posicionamento da Netflix quanto a seu discurso de salvadora de séries e visualizar 
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como as mediações de institucionalidade, sociabilidade e tecnicidade estão 

presentes nesse caso e como elas explicam a presente articulação.  

As metodologias utilizadas neste trabalho foram a pesquisa bibliográfica de 

Stumpf (2005); a ARS – Análise de Redes Sociais, que buscou classificar os 

componentes do fenômeno e trazer uma melhor delimitação dentro da própria 

pesquisa, estreitando a coleta e trazendo maior clareza em relação ao próprio objeto. 

Por fim, foi utilizado o mapa-barberiano da Teoria das Mediações (2015) de Jesús 

Martín-Barbero (2015), que é um mapa teórico-metodológico. Por meio dele, se 

buscou compreender o fenômeno recortando, nesta pesquisa, as mediações da 

tecnicidade, sociabilidade e institucionalidade, visto que o mapa traz uma 

compreensão da comunicação de modo mais integral e completo, preenchendo os 

espaços de um fenômeno que procura superar uma fragmentação entre o conceito 

singular de emissão ou recepção. A parte metodológica deste trabalho será melhor 

explicada na seção 3 “Construção Metodológica”.  

Na seção 2 deste trabalho, foi apresentada uma explicação dos Estudos 

Ciberculturais, situando o objeto dentro do ciberespaço e as implicações que sofre 

por estar presente no ambiente online. A argumentação é baseada na Cibercultura 

de Pierry Lévy (2013) e desenvolve a ideia do ciberespaço como o lugar propício para 

a cooperação, que envolve a independência geográfica e de fuso-horário, facilidade 

de acesso e espaço de memória coletiva. Em seguida, foi apresentado o diálogo com 

os Estudos Culturais por meio do estudo das mediações de Jesús Martín-Barbero 

(2015) e também Stuart Hall (2009), com o objetivo de complexificar as relações, ao 

não pressupor que as relações são entendidas como meras consequência dos meios, 

mas que existe uma trama cultural, composta pelas mediações, que articulam todos 

os acontecimentos no plano da comunicação.  

Após a seção 3 que se dedica à explicação do caminho metodológico, a seção 

4 diz respeito a contextualização do objeto, ao situar uma explicação da Netflix, não 

com o objetivo de resgate histórico. Em seguida há a contextualização do 

cancelamento da série Lucifer pela Fox. As subseções seguintes dizem respeito a 

classificação da ARS e a utilização do mapa barberiano como metodologia, ao seguir 

as análises por meio das mediações da sociabilidade na comunidade de fãs, da 
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mediação tecnicidade pela comunidade de fãs e pela Netflix, e a mediação da 

institucionalidade por meio da Netflix enquanto instituição privada.  
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2    CIBERCULTURA E ESTUDOS CULTURAIS  

Estudar um objeto tão complexo que perpassa o ambiente online como a 

articulação entre a Netflix e a comunidade de fãs, utilizando-se somente das 

mediações, que de acordo com Lopes (2018) se configuram como a constituição de 

uma perspectiva teórica compreensiva tanto dos processos de produção, do produto, 

como da recepção, não demonstrou ser suficiente para total entendimento do objeto 

em questão. Sentiu-se a necessidade, então, do resgate de outra vertente 

epistemológica, que nestwe caso se configura como a dos estudos ciberculturais, 

ainda que estes fossem tradicionalmente de escolas distintas do conhecimento.  

Assim, busca-se focalizar na ótica de Jesús Martín-Barbero (2015), que segundo 

Escosteguy (2018) irá dialogar com uma visão integrada e holística da produção, 

incluindo circulação e recepção, de modo que a análise da questão não se limite a 

uma única disciplina, o que se torna importante para o presente estudo, de maneira 

que se possa compreender o todo comunicacional. Logo, com a utilização da Teoria 

das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2015) busca-se fundamentar e concretizar um 

entendimento sobre as relações entre produtores, produtos e consumidores através 

de uma perspectiva cultural que busca complexificar as relações ao não partir do 

pressuposto dos meios.  

Lopes (2018), ao citar o pensamento do autor, afirma que em primazia a 

identidade da comunicação era encontrada nos meios e, hoje, podemos dizer que ela 

não se dá somente dessa maneira. Portanto, a comunicação acontece por meio de 

interações, e é assim que se pode atribuir sentidos nas relações, nos levando a pensar 

em um conceito de hibridização das linguagens e dos meios. Martín-Barbero (2000), 

neste sentido, afirma ainda que não é possível entender a verdadeira importância dos 

meios na vida das pessoas, se não houver um estudo que se volte para as pessoas, 

ou seja, para como as pessoas se relacionam com os meios.  

Assim, entende-se, que o objeto de estudo desta pesquisa requer um olhar 

holístico para a comunicação ao também inserir a importância da compressão da 

tecnologia, pois o objeto está situado no ciberespaço, no ambiente online. Por esse 

motivo, acredita-se que a Teoria das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2015) possa 

ser complementada e enriquecida com a aproximação dos estudos ciberculturais. Isso 

porque, compreender a relação existente entre a Netflix e a comunidade de fãs no que 

diz respeito a seu posicionamento como salvadora de séries, requer um olhar para a 
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cultura e suas estruturas, mas também um entendimento da dinâmica existente no 

ambiente online e nas plataformas em que acontecem as situações analisadas.  

Dessa forma, por entender a importância também dos meios neste trabalho, 

sentiu-se a necessidade de utilizar as reflexões de Pierre Lévy (2013) e com a 

perspectiva dos estudos ciberculturais buscar entender o ciberespaço em que estão 

inseridas instituições como a Netflix e a comunidade de fãs, e as maneiras como estes 

se relacionam nesse espaço. Logo entende-se neste trabalho por “estudos 

ciberculturais aqueles que se dedicam a refletir sobre as características de um 

processo de informação avançada” (SILVA, 2017, p. 17).  

A realização deste estudo foi inspirada no trabalho da pesquisa de Silva (2017) 

intitulada “Configuração das mediações na Internet: fluxo comunicacional das críticas 

de filmes publicados no Youtube”. A partir deste estudo, serão analisados e estudados 

dois pontos que se considera mais importantes como elos vinculadores dessas duas 

vertentes, sendo estes a interação no ciberespaço, e as mediações, colocando em 

foco as contribuições de cada área e trazendo uma aproximação desses dois campos.  

  

2.1.  Espaço propício é o ciberespaço  

Pierre Lévy (2013, p.23) afirma que “as verdadeiras relações, não são criadas 

entre “a” tecnologia (que seria da ordem da causa) e “a” cultura (que sofreria os 

efeitos)”, ao contrário disso, ele enxerga um grupo de atores humanos capazes de 

criar, inventar, utilizar e interpretar de modos distintos as técnicas. Segundo ele, as 

técnicas não são determinantes, mas são condicionantes. O que seria o equivalente 

a dizer, que as técnicas não nos determinam, não criam caminhos, nem estabelecem 

relações, mas elas condicionam ou facilitam determinadas ações. O autor diz ainda 

que poderíamos, por exemplo, pensar na tecnologia como “produtos de uma 

sociedade e de uma cultura” (LÉVY, 2013, p.22). O que significaria afirmar que as 

pessoas não se situam apenas no espectro dos efeitos, mas são agentes que criam 

e significam as técnicas.   

Lévy (2013) determina o ciberespaço como o ambiente propiciador da 

construção de inteligência coletiva, sendo um espaço que permitiu que as pessoas 

interagissem entre si, gerando uma nova forma de articular ideias, pensamentos, 

ações e até a criação de conteúdo. O autor francês afirma que o ciberespaço “fornece 

à inteligência coletiva um ambiente propício” (LÉVY, 2013, p.30). Mas como Lévy 
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define ciberespaço? O define como “o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 

2013, p.94). Esse espaço está definido no virtual, que segundo Lévy (2013) é toda 

entidade “desterritorializada”, em que pode gerar diferentes “manifestações 

concretas”, independente do tempo e do espaço, sendo, portanto, real.  

Lévy (2013) discute sobre como por meio das particularidades técnicas do 

ciberespaço, as pessoas podem se coordenar, cooperar, alimentar e consultar uma 

memória comum, independente do espaço geográfico e de um fuso horário distinto. O 

que pode ser visto no caso de recorte dessa pesquisa, onde pessoas de diversas 

localidades e que são fãs de determinado produto cultural que aqui se traduz na série 

Lucifer (Tom Kapinos, Fox, 2016), se unem e cooperam entre si, para que a série em 

questão pudesse ser comprada pela Netflix, já que esta havia sido cancelada pela 

Fox, e assim ganhasse uma continuação no streaming.  

Os fãs se unem por meio de uma hashtag1, e esse é um fator a ser destacado, 

pois reflete as particularidades técnicas do ciberespaço, em que permitem um maior 

estreitamente até mesmo linguístico, pois por meio de uma hashtag, geralmente em 

inglês, como no uso massivo da hashtag #SaveLucifer em que fãs de diversas partes 

do mundo compartilham suas vontades e demandas e interagem entre si. Assim, se 

observa não um determinismo técnico, mas sim a visualização das possibilidades do 

aparato que permitem que os fãs se organizem de maneira massiva e articulada.  

Pierre Lévy (2013) entende esses processos por cibercultura, em que pessoas 

sem laços sociais e usualmente não regidas por instituições são capazes de criar 

inteligência coletiva, que seria a valorização das capacidades individuais. Essa 

valorização das capacidades individuais é utilizada pelos indivíduos por meio da 

tecnologia, para que possam compartilhar informações e criar inteligência coletiva 

(BEMBEM; COSTA, 2013), dando vida a cultura participativa, que segundo Lévy 

(2013) só é possível nessas proporções através da tecnologia, no ciberespaço. O 

 

1 De acordo com o site resultadosdigitais.com a hashtag é um termo associado a assuntos ou discussões 
que se deseja indexar em redes sociais, antecedido pelo símbolo do jogo da velha “#”.  Quando a 
combinação é publicada, transforma-se em um hiperlink que leva para uma página com outras publicações 
relacionadas ao mesmo tema. Disponível em: https://resultadosdigitais.com.br/blog/o-que-e-hashtag/. 
Acesso: 17 out. 2019.  
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autor francês com o intuito de entender as relações nesse ambiente online estabelece 

o que chama de dispositivo comunicacional, “a relação entre os participantes da 

comunicação” (LÉVY, 2013, p.65) onde existem três tipos diferentes: um-todos, um-

um e todos-todos. O rádio e a televisão por exemplo, estariam no grupo dos “um-

todos”, em que existe um emissor e receptores passivos a informação recebida, onde 

não há espaço para a integração de uma parte do circuito comunicacional: quem 

consome. A carta estaria dentro do grupo dos “um-um”, onde há uma comunicação 

direta entre os participantes. E o ciberespaço, estaria dentro do considerado lugar 

ideal para a participação comunicacional estilo “todos-todos”, em que todos podem 

comunicar entre si e colaboram no processo comunicativo de maneira integral. O que 

parece acontecer no caso de recorte desta pesquisa, em que pessoas sem laços 

sociais arregimentados se articulam entre si e posteriormente com a própria Netflix, 

com o intuito de alcançar determinado objetivo, que aqui se apresenta como a compra 

dos direitos de produção e reprodução da série Lucifer (Tom Kapinos, Fox, 2016) 

antes pertencentes a Fox.   

O termo [ciberespaço] específica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores. (LÉVY, 1999, p.17) 

No entanto, considera-se cabível ressaltar as críticas destinadas a este autor. 

Macek (2004) discute, por exemplo, sobre a falta de delimitação do entendimento do 

termo cibercultura e também sobre o fato de que Lévy (2013) acredita que através da 

disseminação da Internet as pessoas adquirem novas formas de conhecimento e 

distribuição, de modo que isso não alteraria somente a forma como manipulamos a 

informação, mas também alteraria a própria sociedade, sendo portanto uma ideia 

integradora e universal do conhecimento. O conceito também se mostra tecnicista por 

creditar à tecnologia razões de mudanças sociais e comportamentais. O autor, ainda 

ao explicar suas ideias sobre a tecnologia, afirma sobre a cibercultura ser a expressão 

da aspiração de construção de laços sociais que não são fundamentados em relações 

de poder ou institucionais. Argumento que destoa à própria pesquisa realizada nesta 

monografia que parte da articulação do relacionamento entre a Netflix e a comunidade 

de fãs, ou mesmo, de modo generalista das brand love, que são marcas que geram 

um engajamento emocional profundo, e por isso possuem muito mais que 

consumidores, mas sim fãs e defensores que se relacionam com instituições, de modo 
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a traduzir uma relação entre personas. A Netflix é uma brand love muito forte no 

mercado, que utiliza de suas redes sociais para construir relacionamentos com seus 

consumidores. Heinrich, Albrecht e Bauer (2012) compreendem as brand love por 

meio da teoria triangular interpessoal do amor de Sternberg (1986), que exemplifica o 

amor em três pilares: intimidade, paixão e decisão/compromisso.  E por esse motivo, 

se entende como relação de amor entre consumidor e uma marca, aquelas que 

possuem três características principais: jogo de intimidade, paixão e compromisso 

com a marca. Os autores afirmam que a paixão é um importante componente para se 

estabelecer o amor em relacionamentos, e que esta emoção é um fator importante 

nas decisões de compra e consumo, pois está relacionada aos incentivos que levam 

ao romance. Ainda de acordo com os autores, consumidores que demonstram forte 

compromisso com as marcas são mais propensos a amar essas marcas e a intimidade 

que refere-se a sentimentos de proximidade, conectividade, e vínculo, é um 

importante fator quando o assunto é o perdão, visto que, as pessoas tendem a perdoar 

com mais facilidade os erros cometidos pelas marcas com a qual possuem intimidade. 

A decisão/compromisso representam o componente “frio” dessa relação, que se 

traduz na decisão de amar alguém a curto prazo e o compromisso de manter esse 

amor a longo prazo, isso de acordo com a teoria triangular interpessoal de Sternberg 

(1986). Logo, esses fatores podem ser vistos, como facetas do amor, que servem para 

identificação de uma brand love. Os autores (HEINRICH; ALBRECHT; BAUER, 2012, 

p.140, tradução nossa2) dizem que “a ideia de que os consumidores também podem 

estabelecer fortes conexões e proximidade com produtos e marcas ou mesmo pensar 

em objetos e marcas como sendo partes de si mesmos e de sua personalidade”, 

fundamenta-se em muitos estudos (por exemplo, Ahuvia 1993; Belk 1988, 1992, 2004; 

Price, Arnould e Curasi 2000; Richins 1994a, 1994b; Schulz, Kleine e Kernan 1989; 

Solomon 1986; Wallendorf e Arnould 1988).  

Todavia, além das possibilidades apresentadas pelo ciberespaço, o que também 

corroborou com um estreitamento de relações entre a Netflix como instituição e a 

comunidade de fãs e consumidores, é um outro processo, compreendido dentro do 

 

2  The idea that consumers can also establish strong connections and closeness to products and brands       
or even think of these objects and brands as parts of themselves and their personality is supported by 
many studies.” (HEINRICH; ALBRECHT; BAUER, 2012, p.140).  
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ciberespaço, a chamada convergência midiática. Em que através das redes sociais3, 

como, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e outras plataformas, os fãs podem 

demonstrar com maior clareza a forma como recepcionam um conteúdo e também a 

Netflix pode estar inserida de modo mais horizontal. Desse modo, enquanto se 

relaciona com o público, coleta dados que irão guiar tomadas de decisões.  

Para Jenkins (2009), convergência midiática é o fluxo de conteúdos que 

perpassam diferentes canais, assumindo caminhos diversos de acordo com a 

recepção. No entanto, Aquino (2011) pontua sobre a necessidade de superar-se o 

caráter “tecnicista do conceito”, que é apresentado por autores como Pool (1990) e 

Negroponte (1995) quando se define o processo de convergência. De modo a não 

negligenciar o caráter técnico do movimento de convergência, mas promover um 

posicionamento de modo paralelo ao social e cultural na construção do conceito, já 

que Jenkins (2009) afirma que dentro do processo de convergência infere “nossa vida, 

nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos”. Assim, pode-se afirmar que 

não se deve creditar ao aparato técnico os feitos da convergência midiática, mas 

propor um olhar hibridizado que perpassa o social, a cultura que infere na 

comunicação e também os meios dos quais se apropriam as pessoas e instituições.   

Aquino (2011) ainda ao citar Jenkins (2009), explica que antes da comunicação 

digitalizada já existia um histórico do que Henry Jenkins chama de “produção de 

mídia”, de forma que as pessoas sempre buscaram e produziram conteúdo. A 

diferença constatada no momento atual baseia-se nas maneiras ou suportes e não 

nas práticas em si.  

O que se espera do aparato técnico das redes sociais é uma maior liberdade de 

fluxo de ideias, em que Jenkins (2009, p.46) explica que por essa maior liberdade do 

fluxo de ideias, os consumidores estão “lutando pelo direito de participar mais 

plenamente de sua cultura”. Ou seja, as ideias de Lévy (2013) contribuem para a 

visualização do condicionamento da tecnologia ao propiciar e fornecer maiores e 

diferentes tipos de possibilidade as pessoas, que aqui se traduzem na comunidade de 

 

3 “Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou 
grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (WASSERMAN E FAUST, 
1994; CARRINGTON, SCOTT E WASSERMAN, 2005; DEGENNE E FORSÉ, 1999 apud RECUERO, 
2006) 

. 
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fãs em seu relacionamento mais íntimo com a Netflix e consequentemente da Netflix 

para com os fãs. 

Logo, o ciberespaço se faz o lugar ideal para reafirmar posicionamentos 

institucionais, para o uso da coletividade como instrumento e também para a 

construção de relacionamentos livres de laços de obrigatoriedade. Portanto, o 

ambiente online mostra-se um solo fértil para a Netflix como instituição que pode 

amplificar sua mensagem pretendida e reforçar constantemente seu posicionamento. 

A comunidade de fãs4 também enxerga neste espaço diversas possibilidades de 

interação entre si de modo coletivo, como também a facilidade de maior contato com 

produtores e seus produtos, utilizando-se então do estilo de interação comunicacional 

“todos-todos”, definido por Lévy (2013).  

Observa-se também que nesse espaço a Netflix se revela permissiva quanto a 

reivindicações e pedidos dos fãs, pois a articulação presente entre esses dois polos 

do circuito comunicacional diz mais que a ideia de ganhadores e perdedores, mas 

demonstra uma articulação refinada por parte dos fãs que entendem que “a voz 

coletiva fala mais alto, e com frequência, mais decisivamente do que a voz de 

membros individuais” (JENKINS, 2009) na busca por seus objetivos. O que por sua 

vez se observa igual refinamento da comunicação por parte da Netflix, que ao se 

posicionar como a melhor amiga dos fãs e trabalhar constantemente sua brand love, 

consegue compreender seu público, reforçar sua interação online, modular seu 

discurso e desse modo busca controlar a narrativa de seu posicionamento nas redes 

sociais na Internet, na tentativa de evitar ruídos comunicacionais e estar em sintonia 

com seus consumidores. 

Desse modo, a Internet ou as redes sociais não determinaram esse 

comportamento de interação, mas condicionaram, através dos formatos e 

especificidades das plataformas. No entanto, esses novos espaços absorvem e 

refletem as tramas complexas de cultura, comunicação e política. Lévy (2013, p.123), 

 

4 “... os fãs devem ser vistos como participantes ativos e sujeitos fortemente responsáveis pelo 

processo de transformação, vivido, atualmente, pela mídia. Ao decidir participar ativamente do 
processo de consumo, opinando e interagindo com a indústria midiática, ou, ainda, apropriando-se e 
ressignificando os produtos culturais, o fã modifica a lógica tradicional da circulação midiática e 
cultural” (SILVEIRA, 2010, p. 68-69 apud ESPINDOLA, 2015, p. 8). 
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por exemplo, argumenta que o ciberespaço surgiu de um “verdadeiro movimento 

social”, possuidor de um grupo líder e que almejava a “interconexão, comunidades 

virtuais e a inteligência coletiva”. Logo, nesse ambiente admite-se um sujeito ativo e 

que não aceita passivamente o que lhe é imposto, mas que é capaz de pensar e 

coordenar em grupos suas vontades e percepções do que consome. Afinal, 

A Internet, a web e as tecnologias digitais de comunicação, dessa forma, 
foram responsáveis por potencializar práticas anteriormente existentes, 
facilitando atividades e contribuindo para alterações nos comportamentos dos 
indivíduos, mas não foram pioneiras em misturar elementos e linguagens de 
comunicação. Tais misturas iniciaram antes da configuração desse presente 
cenário digital, e o que mudou, e vem mudando, são os comportamentos dos 
indivíduos em torno dos conteúdos midiáticos. (AQUINO, 2011, p.12) 

Um exemplo disso diz respeito à organização dos fãs nas redes sociais para que 

a série Original Netflix Anne With An E (CBC Canadá e Netflix, Moira Walley-Beckett, 

2017) não fosse cancelada. Através principalmente das hashtags 

#RenewAnneWithAnE e #WakeUpandWatchAnne no Twitter, fãs levantaram um 

movimento que visava convencer outras pessoas a assistir a série enquanto tentavam 

barganhar com a Netflix ao mesmo tempo. A hashtag #RenewAnneWithAnE 

configurou o primeiro lugar nos Trending Topics no dia 05 de agosto de 2018. No 

Instagram, a Netflix US publicou uma foto no dia 06 de agosto de 2018 com a seguinte 

legenda: “Anne with a por-favor-parem-de-gritar-comigo. Mas, pra ser honesto, essa 

série é algo lindo e especial, e eu sei que todos vocês apoiadores de Anne são 

apaixonados pela nossa garota de Green Gables. Prometo trazer novidades a vocês 

sobre Anne o mais rápido possível” (NETFLIX, 2018, tradução nossa5).  

No dia 15 de agosto de 2018 no perfil Netflix BR no Twitter foi publicado um 

pequeno vídeo de 16 segundos com vários prints6 dos pedidos dos fãs para a 

renovação da terceira temporada da série, e no final o anúncio de que ela havia de 

fato ganhado uma continuação. Esse posicionamento diz muito sobre como a Netflix 

gostaria de ser vista, já que de maneira continuada deu espaço para os fãs poderem 

levantar mais audiência e visibilidade para a série, e enquanto não se posicionava, 

admitia a possibilidade em aberto e colocava a situação como parte da decisão na 

mão do empenho dos fãs.  

No entanto, longe de tornar a comunidade de fãs heroína em uma relação de 

 

5 “Anne with a please-stop-yelling-at-me. But TBH, this show is beautiful and special, and I know all you 
Anne stans are passionate about our girl from Green Gables! Promise to update you about Anne as 
soon as I can!!” (NETFLIX, 2018).   

6 Foto da imagem expressa pelo monitor do computador, celular, tablete ou outros. 
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troca de poderes, propõe-se aqui analisar a articulação das ações comunicacionais 

nessa relação que diz em muito mais que as noções de ação-efeito. Jenkins (2009) 

afirma que esse “é tanto um processo corporativo, de cima para baixo, quanto um 

processo de consumidor, de baixo para cima”, mostrando que apesar de o espaço 

online ser propício a este contato maior e mais íntimo entre produtores e 

consumidores, ainda assim é uma relação que é tensionada por diversos aspectos 

que envolvem os interesses pessoais e econômicos de cada parte no processo.  

De toda forma, quer-se aqui alertar que não é simplesmente a popularização 
da internet que “gera” cultura participativa e convergente. Tal relação de 
causa e efeito aproximar-se-ia de uma perspectiva de determinismo 
tecnológico.  É também espírito de época, os relacionamentos da pós-
modernidade, o histórico de atritos com a hegemonia da indústria cultural, as 
utopias hippies e acadêmicas presentes na criação da internet, entre outros 
aspectos sociais e políticos que fomentam a consolidação dos processos 
antes listados. Trata-se, na verdade, de uma relação recursiva. As mídias 
digitais foram criadas a partir de demandas sociais e fomentam o 
fortalecimento dos mesmos movimentos coletivos. Em outras palavras, a 
internet criou tanto a cultura participativa quanto foi criada por ela.  (PRIMO, 
2010, p.26) 

Mais do que ser considerado um fragmento do processo, o consumidor 

participante é parte de um todo social, histórico e cultural, logo, a comunicação é vista 

como um circuito complexo e mediado pela trama cultural. A cultura participativa da 

qual Jenkins (2009) estuda, demonstra que não existe mais espaço para a ideia de 

recepção passiva, pois, fãs reconfiguram no espaço de suas próprias percepções e 

vivências aquilo que consomem. No entanto, como dito anteriormente, essa é uma 

relação de interesses e que é muito mais complexa que a noção de vitoriosos e 

derrotados, existe na realidade uma articulação entre as partes, que em determinadas 

situações é tensionada. Na realidade, segundo Primo (2010, p.29), pode-se ir além ao 

inferir que “as comunidades de entusiastas funcionam como fontes privilegiadas para 

pesquisas de opinião” (apud, FILHO, 2007, p.105). É possível então afirmar que o 

ciberespaço propiciou um circuito retroalimentativo entre a comunidade de fãs e sua 

vontade insaciável de participação e demanda e as instituições produtoras de 

conteúdo e seu desejo por lucro e menções, já que através do empoderamento do fã, 

empresas conseguem minar e entender melhor os desejos daqueles por os quais 

produzem.  

Jenkins (2009, p.56), relata que de acordo com Lévy (2013) as pessoas 

“subordinam sua expertise individual” de modo a alcançar objetivos comuns e que 

através de uma “organização de espectadores” surge a possibilidade de exercer 
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“maior poder agregado em suas negociações com produtores de mídia”. Diante disso, 

as pessoas demonstram que se articulam em conjunto de modo a garantir que seus 

intentos sejam alcançados. O que deve ser considerado verdade, mas não em uma 

perspectiva de comutação de autoridade.  

Primo (2010, p. 29), afirma, “em outros tempos, a relação da grande mídia com 

seus públicos foi descrita através de estratégias de controle e alienação”. No entanto, 

colocar a cultura de fãs como heroína e as instituições à mercê de suas vontades nos 

dias atuais, não parece plausível Por meio da convergência midiática, a Netflix se 

apropria dos desejos da comunidade de fãs e toma as rédeas da narrativa de seu 

posicionamento através de sua persona, não sendo somente um streaming online, 

mas uma instituição presente e que sabe a importância dos fãs. Como também 

compreende a importância de seu posicionamento nas redes sociais, para que haja o 

sucesso do negócio, mesmo que como uma empresa privada vise sempre a 

maximização de seus lucros, e às vezes precise contrariar os desejos de alguns 

grupos.  

Tome por referência o caso da série Original Netflix One Day at a Time (Gloria 

Calderon Kellett e Mike Royce, Netflix, 2017) cancelada em sua terceira temporada 

com a seguinte mensagem publicada no Twitter:  

“Tomamos a difícil decisão de não renovar "One day at a time" para uma 
quarta temporada. A decisão não foi fácil. Passamos várias semanas 
procurando uma forma de outras temporadas serem possíveis, mas no fim 
ela não era vista por gente o bastante para justificar outra 
temporada.”  (NETFLIX, Twitter, 2019).  

Fãs de diversas partes do mundo se uniram por meio da hashtag #saveODAAT, 

alcançando os trending topics mundiais com mais de 600 mil publicações. A 

expectativa era de que o streaming pudesse voltar atrás em sua decisão de 

cancelamento. No entanto, da mensagem de cancelamento à resposta aos fãs, segue 

o posicionamento de complacência e de amizade, como se também a Netflix sofresse 

com o fim da série. Os fãs ficaram ainda mais revoltados com a passividade e 

sofrimento demonstrado em seu posicionamento e tentaram o processo inverso do 

caso de estudo presente, em que fãs da série Lucifer movimentaram a Internet com 

pedidos para que a série pertencente a Fox fosse salva pela Netflix.  

Os fãs da série One day at a Time, entraram em contato com outras emissoras 

e até com a Amazon Prime e outros streamings competidores diretos da Netflix, para 

que os direitos de produção e reprodução fossem comprados. A Netflix negou o 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gloria_Calderon_Kellett
https://en.wikipedia.org/wiki/Gloria_Calderon_Kellett
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mike_Royce
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pedido por cláusulas contratuais com a Sony. Há uma cláusula no acordo que proíbe 

que a série migre para outro canal de streaming em menos de 24 meses. O canal CBS 

All Acess que é um streaming, concorrente direto da Netflix, até chegou a entrar em 

negociações com a mesma para comprar os direitos de produção da série, no entanto, 

sem sucesso. Foi então, que a Pop TV, pertencente a CBS All Acess entrou para 

negociar e conseguiu comprar os direitos de One day at a Time. Brad Schwartz, 

presidente da Pop TV afirmou a Variety ter entrado nas negociações para comprar a 

série, mesmo sem saber exatamente a quantidade de telespectadores em potencial 

que irá atrair, uma vez que a Netflix não divulga dados de audiência. (O GLOBO, 

2019)7. Esse caso demonstra uma situação inversa, não mais temos a Netflix como 

salvadora de séries canceladas pela TV aberta, o que vemos aqui, é um canal de TV 

aberta, comprando os direitos de produção e continuação da série, e se apropriando 

do discurso de salvadora, afinal, estavam respondendo aos pedidos de inúmeros fãs 

que durante meses, tentaram se fazer serem ouvidos pela Netflix, sendo salvos, afinal, 

por um canal de TV aberta.  

 Em sua reflexão, Primo (2010) diz que  o que se vê, portanto, é uma maior 

interdependência mas não um jogo de soma zero, e por esse motivo deixa claro que 

a teia que tece as relações dentro do ciberespaço ultrapassam diversas 

concepções,  seja a do receptor passivo, seja a da romanização do fã herói, 

ressaltando portanto a articulação entre dois mundos que outrora pareciam distintos, 

mas que agora configuram dentro do mesmo jogo.  

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 
sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 
separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de 
acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 
completo. (JENKINS, 2009, p. 30)  

O próprio recorte desta pesquisa descentraliza a ideia de causa e efeito dos 

meios, ainda que não os desconsidere, pois os fenômenos acontecem no 

ciberespaço. Mas visto que o que interessa é o que acontece entre a Netflix como 

plataforma e o relacionamento que se constitui nas redes sociais com a comunidade 

 

7 Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/one-day-at-time-como-um-canal-
pequeno-salvou-serie-cancelada-pela-netflix-23774000 Acesso: 15 set. 2019. 
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de fãs, de um modo articulador de ambas as partes, no escopo de atingir e ou 

compreender certos fins, decidiu-se abranger os estudos presentes nesta 

monografia. Isso porque, o estudo dos meios não compreenderia o todo 

comunicacional, por esse motivo, não se atribui neste trabalho às seguintes questões 

apenas a noção de causa e efeito dos aparatos técnicos.   

Jesús Martín-Barbero (2018) compreende os meios como espaços-chave de 

aglutinação, em que há a evidente junção de pessoas, o que caberia dizer que no 

caso de recorte deste trabalho, a aglutinação de pessoas para determinado desígnio, 

que seria a compra da série Lucifer, é determinante, não apenas como satisfação dos 

desejos dos fãs por si, mas também como justificativa comercial para a própria Netflix, 

pois ainda que esta se posicione como salvadora de séries, amiga dos fãs e 

respeitadora de suas vontades, continua sendo uma empresa privada que necessita 

de lucros para sobreviver.  

O autor também identifica os meios como espaços de convergência de diversas 

redes de poder, como por exemplo a Netflix. No entanto contesta a ideia da tecnologia 

como “a grande mediadora” entre as pessoas e suas relações. O que ocorre é uma 

mercantilização da sociedade por meio da tecnologia, processo que data de muito 

tempo, mas que ganha na tecnologia eco e velocidade, o que de fato parece acontecer 

nas relações da Netflix com a comunidade de fãs, isso por meio da mercantilização 

do afeto e da tentativa de humanização da persona Netflix com o objetivo de esconder 

seus propósitos mercantis de capitalização máxima de lucro 

A saber, as estratégias de poder do grande capital midiático e suas formas 
de cooptação das utopias libertárias da cibercultura. Enquanto o tom de 
Jenkins soa como uma celebração, deve-se também avaliar como grupos de 
fãs são utilizados na reinvenção da produção lucrativa daquelas indústrias. 
Além disso, cabe também observar como as coletividades podem resistir e 
subverter movimentos tão sutis e efetivos. (PRIMO, 2010, p.27). 

Ou seja, os grupos de fãs servem como arcabouço de saberes utilizado pela 

Netflix, como forma de organização de suas estratégias de poder, inclusive para 

decidir-se a programação da plataforma: o que será mantido, o que será 

cancelado.   Mas Primo (2017), também permite e ressalta a importância de se 

observar, como os fãs em sua coletividade buscam formas de resistir e subverter, 

esses movimentos, por exemplo, os da Netflix, que são tão sutis e despretensiosos.  

 

         2.2. As mediações e a cultura na Internet 

Jesús Martín-Barbero na Teoria das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2015) 
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possui uma abordagem da comunicação entremeada e entrelaçada pela cultura, no 

entanto não se auto denomina um estudioso dos Estudos Culturais, mas sim um 

estudioso dos estudos da cultura. Isso porque segundo Escosteguy (2018), para o 

autor, adotar o rótulo de Estudos Culturais, seria como pensar teorias que tiveram 

origem em contextos muito diferentes dos latinos-americanos e também permanece 

o receio de importar “determinados modelos teóricos de estudos culturais, sem o 

devido cuidado de reconstruí-los em novo contexto”. Segundo ela, o autor se preocupa 

com os lugares da onde se fala, portanto, ao importar às ideias dos Estudos Culturais, 

que são provenientes do Norte, nascido na Inglaterra, seria como não captar 

completamente as peculiaridades e particularidades que segundo ele são muito mais 

visíveis e palpáveis na América Latina (Martín-Barbero, 2000) no entanto, Escosteguy 

afirma que: 

o uso do rótulo estudos culturais latino-americanos não implica o apagamento 
da densidade histórica do local – impulso vital na obra comentada, embora o 
processo de globalização também se mostre no âmbito dos quadros de 
referência, envolvendo repercussões epistemológicas. Ao contrário, revela 
que, sobretudo, no contexto atual, é inevitável o diálogo entre produções 
teóricas do Sul e do Norte, das periferias e das metrópoles. (ESCOSTEGUY, 
2018, p.110) 

Escosteguy (2018) ao também explicar o que significaria para Martín-Barbero 

assumir a posição dos estudos culturais, diz:  

O que, de fato, faz a diferença é estar comprometido com uma determinada 
forma de estudar a cultura, marcada por uma abordagem contextual e 
conjuntural, comprometida com o reconhecimento de diferenças culturais que 
são atravessadas por relações de poder. Logo, o importante é assumir um 
posicionamento, situado num campo interdisciplinar, que busque 
compreender, evidenciar e intervir, a partir de um enfoque contextual, sobre 
determinadas articulações entre o cultural e o político, tornando explícito que 
sua problemática está constituída nos cruzamentos entre cultura e poder. É 
disso que se trata quando se reivindica o rótulo de estudos culturais. 
(ESCOSTEGUY, 2018, p.210)  

Por isso, apesar da resistência do autor em se auto afirmar como sendo parte 

dos Estudos Culturais, a autora entende que os caminhos percorridos por ele, 

representam de fato essa escola do conhecimento. Visto que mesmo Stuart Hall, um 

famoso nome desta escola, reconhece a necessidade do olhar particular, que vise o 

local de onde se parte a fala e a visualização de qual ponto se analisa a cultura e às 

relações de poder (ESCOSTEGUY, 2018). Sendo assim, com base no trabalho desta 

autora, entenderemos nesta monografia os estudos das Teorias das Mediações 

(MARTÍN-BARBERO, 2015) como sendo parte dos Estudos Culturais, e desse modo, 

nosso esforço estará centrado na aproximação desta escola, a escola dos Estudos 

Ciberculturais.  



25 

 

 25 

Além disso, Escosteguy (1998) afirma que apesar dos Estudos Culturais serem 

uma criação britânica, de maneira contemporânea, pode se afirmar que essa área é 

um “fenômeno internacional”. Segundo a autora, os Estudos Culturais “não se 

confinaram na Inglaterra nem nos Estados Unidos, espraiando-se para a Austrália, 

Canadá, África, América Latina, entre outros territórios”. (ESCOSTEGUY, 1998, p.87). 

No entanto, assim como Martín-Barbero é relutante em se definir como pertencente a 

esta escola do conhecimento, por questões de pontos de perspectiva local, 

Escosteguy (1998) diz que o fato de os Estudos Culturais terem nascido com os 

britânicos e se espalhado pelo mundo, não significa que essa é uma simples 

transposição de conceitos, pois há de se observar e compreender os fenômenos 

locais, os contextos regionais e nacionais. Ou seja, de onde observa o pesquisador. 

Escosteguy (1998, p.88) afirma que os Estudos Culturais não nasceram como a 

constituição de uma nova disciplina, como explica um de seus criadores, mas ela é 

resultado da insatisfação com algumas disciplinas e suas limitações. A autora, 

continua, ao dizer que este é considerado um campo de estudos onde “diversas 

disciplinas se interseccionam no estudo de aspectos culturais da sociedade 

contemporânea.” Ou seja, esse campo de estudos surgiu da necessidade de uma 

visão mais holística de determinados fenômenos, que não conseguiam ser 

compreendidos com o apoio de escolas do conhecimento já existentes.   

Segundo Escosteguy (2003), Stuart Hall foi um estudioso do campo dos Estudos 

Culturais, de fundamental importância, dada sua formação e seus desenvolvimentos 

contemporâneos, ainda que o mesmo não se considere “criador” dos Estudos 

Culturais (HALL, 2003). No entanto, dado a importância reconhecida sobre a 

contemporaneidade de Hall, o autor traz questões importantes para a compreensão 

da cultura em sociedade, que podem ser aplicadas nesta pesquisa.  

 Em seu livro Da diáspora: Identidades e mediações culturais, publicado pela 

primeira vez em 2003, o autor afirma que a cultura continua possuindo um conceito 

complexo, visto que esse seria um ponto de interesses convergentes, em vez de um 

conceito estático e claro. No entanto, o autor afirma que a própria concepção de 

cultura por si, já é socializada e democratizada. Desse modo, se desfazendo da ideia 

de perfeição idealizada. Isso incluiria também as artes que de acordo com Stuart Hall 

(2003) eram colocadas em uma posição de superioridade e privilégio, pertencente aos 

pilares mais altos da sociedade. Hall (2003, p.135) diz que a arte agora poderia ser 
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redefinida como uma parte especial do processo social geral: “o dar e tomar 

significados e o lento desenvolvimento dos significados comuns; isto é, uma cultura 

comum: a “cultura”, neste sentido especial, é “ordinária”.” Ordinária no sentido de 

cotidiana, fazendo parte da vida das pessoas de maneira rotineira. 

Para Stuart Hall (2003) uma linha de pensamento significativo como definição 

dentro dos Estudos Culturais, seria a do paradigma dominante. Logo, o autor se opõe 

ao “papel residual e de mero reflexo atribuído ao “cultural”.” Em suas várias formas, 

ele conceitua a cultura como algo que se entrelaça a todas as práticas sociais, essas 

práticas seriam como formas comuns de atividades humanas. “Na experiência, todas 

as práticas se entrecruzam dentro da “cultura”, todas as práticas interagem — ainda 

que de forma desigual e mutuamente determinante”. (HALL, 2003, p.143). 

Hall (2003) portanto, atribui à sociedade o aspecto cultural como um perpassante 

de práticas sociais, que se interagem, se articulam, se conectam, mas todos esses 

processos ocorrem de modo desigual, há, portanto, relações de poder e trocas 

verticais, que quer sejam elas verticais ou horizontais, são mutuamente 

determinantes. Essas questões podem ser compreendidas dentro do fenômeno 

estudado nesta pesquisa de conclusão de curso, em que a Netflix e a comunidade de 

fãs, que são perpassados pela cultura, se articulam e se conectam, e as relações 

estabelecidas, sejam elas de modo vertical ou não, vão ser determinantes para ambos 

os lados neste processo comunicativo.  

Escosteguy (1998) fala então sobre o modo como os Estudos Culturais 

trouxeram um conceito mais expandido de cultura, incluindo, as formas nas quais os 

rituais da vida cotidiana, instituições e práticas, ao lado das artes, são partes de uma 

formação cultural, contrariando a ideia de que a cultura se referiria apenas a artefatos. 

Através dessa ótica é possível fazer análises mais expansivas e completas, focando 

em processos integrais, e observando eventos de maneira holística. De modo que 

essa nova perspectiva, trouxe como parte da cultura a ação e aos sentidos dela. Ela 

não é estática e inanimada, ela é vida e se move.  

Ou seja, Stuart Hall (2003) entende a cultura não como mero reflexo, mas como 

algo que perpassa o cotidiano, as práticas sociais, as pessoas, e tudo isso ocorre de 

modo interativo, ainda que esses processos não sejam considerados horizontais. A 

programação da Netflix, por exemplo, não estaria isenta da cultura que perpassa seus 

consumidores, e tampouco são as pessoas mero reflexo do que é apresentado pelo 
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streaming. A cultura faz parte de um processo retroalimentativo, que perpassa os 

modos de consumo e recepção de conteúdos.  

Para Martín-Barbero (2018) parecia claro, até poucos anos atrás, olhar a cultura 

por meio de seu mapa das mediações. Isso porque, a cultura sofria divisões 

metodológicas de estudo, a antropologia era encarregada de estudar as culturas 

primitivas e por sua vez, a sociologia, as culturas modernas. Essa divisão, segundo 

Martín-Barbero (2018, p.14) trabalhava com duas ideias opostas de cultura, pois os 

antropólogos tratavam tudo como cultura, tanto o material quanto o subjetivo, as 

relações, as danças, e tudo que compunha a sociedade estudada. Já para os 

sociólogos, cultura são elementos pré-determinados de atividades e objetos, “de 

práticas e produtos pertencentes ao cânone das artes e das letras”.  

No entanto, no que Martín-Barbero (2018, p.14) define por “tardomodernidade”, 

a separação que era clara entre esses dois conceitos de cultura, se vê “barrado”. Uma 

parte disso, se deve, ao “movimento crescente de especialização comunicativa do 

cultural”, que estaria organizado por máquinas produtoras de bens simbólicos, 

referentes a subjetividade, e tais, são feitos sob medida, destinados a “públicos 

consumidores” definidos. Um exemplo disto, é o que a própria Netflix faz com sua 

audiência, produzindo bens simbólicos, destinados a públicos bem específicos, mas 

sendo estes feitos, de fato, sob medida, são feitos na medida de quem?  

Martín-Barbero (2018, p.14) também explica um outro fator para essa 

desintegração desses conceitos delimitados de cultura, que estaria na vida social 

antropologizada, se tornando cultura. Em que apesar de na modernidade, existir uma 

grande necessidade de compartimentalização e especializações, essa tentativa é vã, 

pois a cultura escapa e parece “irrigar a vida social por inteiro”, perpassando as mais 

diferentes atividades e ações cotidianas.  

Logo, tanto Stuart Hall (2003) quanto Martín-Barbero (2018), compartilham de 

uma visão de cultura holística, que perpassa as diversas atividades e comportamentos 

sociais, que não se permite compartimentalizar, mas que é viva e transitória, que se 

enlaça e entremeia no cotidiano.  

Partindo desse pressuposto da cultura, Jesus Martín-Barbero (2018) afirma que 

a comunicação se torna uma questão mais de mediações do que de meios, logo, uma 

questão de cultura, e por isso é necessário mais que conhecimento, mas 

reconhecimento. Martín-Barbero (2015) não parte de um pensamento centrado nos 
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meios, pois segundo ele, estudos que partem dessa conjectura possuem um caráter 

de responsabilidade atribuído, onde os meios passam a possuir um papel central na 

organização social e seus sentidos, logo, as pessoas parecem estar à mercê, situadas 

no espectro da reação.  

No entanto o autor não diminui a relevância dos aparatos técnicos, mas ressalta 

a importância de estudar como as pessoas se relacionam com os meios (MARTÍN-

BARBERO, 2000). Ressalta-se que, o autor discute sobre os meios em suas reflexões 

conforme as mediações e as práticas sociais os cruzam, mas de um ponto de vista 

mais complexo, do ponto de vista da cultura.  

Segundo Jacks e Schmitiz (2017), o autor confrontou tanto o estruturo-marxismo 

quanto o funcionalismo, onde o marxismo visualizava os meios como forma de 

manipulação da massa e o funcionalismo que possuía uma visão determinista sobre 

os aparatos técnicos. Pensar a comunicação somente pela ótica da tecnologia, da 

manipulação ou mesmo dos efeitos, desse modo, ignora a existência de um mundo 

dentro do processo comunicativo, que surge no cotidiano, no coletivo, nas relações 

sociais, nas relações de poder, nos conflitos vivenciados, no povo.  

Portanto, admite-se que o advento da Internet e o surgimento das redes sociais 

não inventaram as relações entre instituições e grupos de pessoas ou ações coletivas, 

ou mesmo determinaram o surgimento da chamada cultura participava. Mas a 

Internet, criou um espaço propício para que esse tipo de comportamento e fenômenos,  

ganhassem força e notoriedade, e por esse motivo é também importante o esforço 

deste trabalho em aproximar os Estudos Culturais dos Estudos Ciberculturais, visto 

que é nesse espaço, na Internet, que relações entre instituições como a Netflix e a 

comunidade de fãs pôde ganhar mais camadas, mais força e expressividade.   

A cultura da convergência cria colaborativamente, distribui informações e se 
engaja em movimentos coletivos. A rigor, a organização da ação em rede e 
a produção cooperada não é invenção da internet. Contudo, é no contexto da 
cibercultura que tamanha movimentação ganha fôlego e força. (PRIMO, 
2010, p.24) 

Stuart Hall (2003, p.135) afirma que a nossa maneira de ver as coisas demonstra 

o modo como vivemos, por esse motivo, a comunicação está representada no 

processo de comunhão, ou seja, quando se compartilham significados comuns, 

propósitos e atividades comuns, assim como também, “a oferta, recepção e 

comparação de novos significados, que levam a tensões, ao crescimento e à 

mudança”, ocorrem por meio da comunicação, que é produto da comunhão. Portanto, 
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é razoável dizer que essas situações acontecem frequentemente online, nas relações 

entre a Netflix e a comunidade de fãs, que por meio da “recepção conjunta”, pode 

comparar, criar significados, trazer sentido e muitas vezes tensões, quando não 

compartilham acordos em relação as ações e posicionamentos tomados pelo 

streaming.  

Essa afirmação de Stuart Hall (2003) pode ser de algum modo entendida por 

meio da mediação da sociabilidade de Martín-Barbero (2018), que segundo o autor, é 

criada nas relações cotidianas, que “tecem os homens ao juntar-se” e resulta em 

modos e usos coletivos da comunicação, que Martín-Barbero (2018) define como 

“interpelação/constituição dos atores sociais e de suas relações (hegemonia/contra-

hegemonia)”.  

Desse modo, como a comunicação se torna mais uma questão de mediações, 

para Jesus Martín-Barbero (2018), convém, portanto, buscar compreender o que 

significa e representa as mediações para este autor. Visto, que o mesmo, nos convida 

a trocar as perguntas de lugar, e investigar as situações, fenômenos e objetos a partir 

das mediações e dos sujeitos, o que traduziria em uma investigação da “articulação 

entre práticas de comunicação e movimentos sociais”.  

Mediações não são facilmente definíveis, mas pode-se compreendê-las a partir 

de um ponto equidistante entre a produção e a recepção de conteúdos. 

Resumidamente, as mediações foram discutidas no campo da comunicação pela 

Teoria das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 2015). Portanto, a teoria barberiana vai 

além dos estudos da recepção, visto que ela abrange um mundo existente entre a 

produção e a recepção. Logo, entre esses dois polos, há um processo comunicativo 

regido pelas mediações, que são orquestradas e intimamente conectadas a cultura 

presente, sendo, portanto, mediações, e não uma única mediação. O autor propõe 

uma discussão que enxergue a comunicação com o espectro voltado ao cotidiano, ou 

seja, para suas crenças, costumes, cultura, medos, e tudo que perpassa e tece as 

relações sociais (MARTÍN-BARBERO, 2000). Neste sentido,  

A obra Dos meios às mediações, de Martín-Barbero (2013) é considerada 
texto base no que se refere à teoria sobre mediações. O autor propôs que a 
comunicação seja estudada a partir de processos que a atravessam, nos 
locais onde se dá o embate entre o meio e audiência, nos quais se estabelece 
a noção da realidade e a apropriação de sentidos. Para tanto, introduz a 
cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural como 
instâncias mediadoras. (SILVA, 2017, p.64)  
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Martín-Barbero (2018, p.22) não constrói um conceito exato sobre o que seria 

de fato as mediações, de modo que simplificaria e facultaria em estaticidade da ideia, 

mas afirma que as mediações representam o “traçado que conecta em rede os pontos 

e linhas dispersos”, de modo que ajudariam a compreender o espaço existente entre 

a produção e a recepção. As mediações são como marcas deixadas entrelaçadas nas 

práticas sociais e ao cotidiano das pessoas, de maneira que o modo como 

significamos o mundo, o que vemos, ouvimos e consumimos, é mediado em diversas 

instâncias.  

Assim como Martín-Barbero (2018) é relutante ao definir as mediações, também 

Stuart Hall (2003) traz reflexões sobre o fato de que estar no campo de pesquisa 

voltado para a cultura, é ter consciência de estar trabalhando em uma área de 

constante deslocamento. Ambos os autores trazem, então, a ideia de conceitos não 

estáticos, e por esse motivo, não se deve coloca-los em caixas e defini-los. A cultura, 

como as mediações, é dependente da localidade, da temporalidade, de onde se 

observa e se investiga, logo, não há como se criar conceitos básicos e aplicáveis. 

Jesus Martín-Barbero (2000) afirma que ao nos referirmos à mediação, significa 

dizer que entre estímulo e resposta há um espesso espaço de crenças, costumes, 

sonhos, medo e tudo o que configura a cultura cotidiana. E por isso é também razoável 

dizer que o que se consome na mídia não diz respeito somente aos interesses 

econômicos de quem produz, mas é também reflexo dos interesses de consumidores 

inseridos em uma trama cultural, circundados por processos de mediações. O 

resultado disso é a articulação entre partes do todo comunicacional.   

Daí minha tenaz resistência em definir mediações, e minha aposta para ir 
desdobrando-as e delimitando-as à medida que os processos de 
comunicação, as práticas culturais e os movimentos sociais estavam se 
tornando próximos, impondo uma relação densa entre o mundo da produção 
de mídia nas indústrias culturais e os mundos do consumo, massivo, mas 
diferenciado, ativo e cidadão. (MARTÍN-BARBERO, 2018, p.22)  

Stuart Hall (2003), trabalha mais com o conceito de cultura, que também pode 

ser empregado nesta pesquisa, pois o mesmo não enxerga a cultura como prática, 

nem mesmo a soma de costumes, ou “culturas populares” das sociedades, mas a 

compreende como se a mesma perpassasse todas as práticas sociais do qual a 

sociedade compreende, e constituísse então a soma dos inter-relacionamentos. 

Assim como, as mediações de Martín-Barbero (2015).  É desse ponto do prisma que 

se pode compreender a heterogeneidade e diversidade de aspectos presentes nas 

relações entre a Netflix e a comunidade de fãs, pois esta como instituição, e a 
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comunidade de fãs como parcela da sociedade, são cruzadas pela cultura, pelas 

mediações.  

Para Lopes (2018), se acompanharmos temporalmente o conceito de 

mediações, teremos que: a mediação foi inicialmente tida como uma perspectiva de 

análise sobre e a partir da recepção. Depois as mediações passaram a ser 

progressivamente tidas como uma teoria da comunicação. A autora também conclui 

que não existe uma única definição do que seria a mediação, e que esta é múltipla, 

plural, não sendo, portanto, mediação, mas sim mediações.  

Lopes (2018) nos adverte que para compreender-se as mediações é necessário 

compreender o mapa barberiano, e as modificações que este sofreu ao longo dos 

anos. Visto que, uma vez que as mediações não possuem um único significado, logo 

estas se tornam moventes seguindo o fluxo das transformações da sociedade e de 

modo mais específico, as transformações da comunicação.   

 Lopes (2018, p.18) afirma, não parecer ser uma escolha ao acaso, o fato que, o 

objeto de estudo de Martín-Barbero seja a mediação, “tecido de processos e 

materialidades da comunicação em um ambiente social e cultural, e em segundo, 

como um sistema de “des-coberta” de falsas polaridades”. Assim, como também não 

parece ser acaso, o fato de que pesquisadores possam usar as mediações em todo 

objeto de estudo, metodologicamente.  

Desse modo, quando situados na ótica das mediações, não se busca entender 

de fato os meios ou mesmo definir um estudo da recepção, através das mediações 

realiza-se um esforço para compreender o que há entre esses polos. E, é por meio 

dessa lente epistemológica, que se permite enxergar a heterogeneidade social e 

cultural que reflete na comunicação. Desse modo, se é proposto uma confluência 

entre os estudos culturais e da cibercultura. Com o intuito de aproximar um pouco 

mais os meios como potencializadores de ações coletivas ou institucionais, em que 

por meio da plataforma em rede, reverbera ideias, desejos e posicionamentos, se 

traduzindo então em um importante instrumento da plataforma Netflix e também da 

comunidade de fãs. Salientando-se que, a teoria barberiana não exclui a relevância 

dos meios, somente não se admite um olhar midiacentrista para a comunicação e as 

relações estabelecidas por meio dela.  

No caso de recorte desta pesquisa, as pessoas consomem produtos 

audiovisuais através da plataforma de streaming Netflix e por meio da convergência 
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midiática são capazes de se relacionar com ela por meio do Instagram, Twitter, 

Facebook e outros, e é mediante esses canais que a própria empresa consegue se 

articular e propagar seus produtos em uma via de mão dupla. Através da Internet e 

desses canais de acesso, os fãs podem se informar, reivindicar, se comunicar com a 

empresa, comentar e construir um relacionamento afetivo com ela.  

Do mesmo modo, a Netflix, utiliza esse relacionamento como termômetro de 

suas ações e reforço de suas estratégias. Mas, longe de simplificar o relacionamento 

entre a Netflix como instituição privada e os fãs, as mediações servem como guia para 

demonstrar as tensões que essa relação sofre, visto que tanto a Netflix como os que 

consomem seus produtos, são circundados pela trama cultural e social, e desse modo 

são mediados em diversos níveis. O que se torna ainda mais visível, quando esse 

relacionamento envolve a devoção dos fãs em relação a um produto cultural, os 

interesses de uma empresa privada e sua imagem social, e a relação afetiva 

construída por esses dois polos que compõe um circuito comunicacional e de inter-

relação.  
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3 CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA  

No seguinte capítulo, se realizará esforços com o propósito de explicar o 

caminho metodológico que será posteriormente utilizado nas análises referente ao 

objeto. Como já anteriormente relatado, este trabalho busca um diálogo entre dois 

campos de estudo tradicionalmente diversos, no entanto, notou-se a necessidade de 

junção destas escolas epistemológicas para que se possa compreender o objeto em 

questão, que por ser entendido como multidisciplinar, perpassa os dois campos do 

conhecimento. Por esse motivo, esse desafio de junção de duas escolas do 

conhecimento, traduz-se também nas metodologias escolhidas para guiar a 

compreensão do objetivo desta pesquisa, visto que uma pertence ao campo dos 

Estudos Culturais e outra dos Estudos Ciberculturais.  

No entanto, essa junção se faz necessária, pois irá guiar um objeto comum das 

duas vertentes epistemológicas. Primeiramente, se realizará uma explicação do 

método da ARS - Metodologia de Análise de Redes Sociais, sendo esta uma 

metodologia pertencente aos Estudos Ciberculturais, por meio da qual, será feita uma 

classificação dos dados. Após, se far-se-á uma análise utilizando as mediações do 

mapa barberiano que foram estipuladas como relevantes para compreensão do 

objeto. Logo, com o interesse em descobrir respostas de um objeto multidisciplinar, 

esta seção se esforça em guiar uma explicação de como abordar uma análise 

utilizando uma metodologia do campo dos Estudos Ciberculturais, através da ARS e 

a metodologia do mapa barberiano, que pode ser considerado da escola dos Estudos 

Culturais.  

 

3.1. ARS - Análise de Redes Sociais  

Fragoso, Recuero e Amaral (2011, p.13 e 14) afirmam que cientistas sociais 

devem voltar a “fabricar suas próprias lentes”, de modo que possam procurar 

instrumentos e métodos que permitam enxergar e analisar o objeto, isso porque, 

segundo as autoras, a Internet “constitui uma representação de nossas práticas 

sociais e demanda novas formas de observação”. As autoras compartilham sobre as 

dificuldades em se analisar a enorme quantidade de dados que o mundo online 

oferece, e de como fazer isso de maneira científica. Desse modo, criaram a ARS - 

Análise de Redes Sociais, sendo esta uma metodologia guiada, apesar de não ser 

uma receita prática, visto que as autoras recomendam que o cientista possa e deva 
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utilizar de suas habilidades e conhecimentos para delimitação do objeto, coleta de 

dados e análises. Para esse fim, a metodologia será dividida em 3 partes, explicativas 

e classificatórias. 

 

3.1.1. Parte 1: Estrutura e conteúdo 

De acordo com a metodologia ARS, a primeira parte dentro do processo para se 

chegar à análise do objeto, é a definição da estrutura da rede social analisada. As 

autoras estabelecem para isso a definição de redes emergentes ou redes de filiação. 

Fragoso, Recuero e Amaral (2011) citam o blog como um exemplo de rede emergente, 

isso porque, essa é uma rede dependente da interação entre os nós, elas citam o 

Twitter como uma rede de filiação, pois esta é organizada pelo próprio sistema, nesse 

caso, em um feed de notícias.  

Silva (2017) destaca sobre a quantidade de funções que pode possuir uma rede, 

o que deve variar de acordo com o tipo de conteúdo que é publicado. Podendo 

também possuir um formato amador ou profissional, com conteúdos para informação 

ou entretenimento.   

Para a escolha da rede, utilizou-se de uma exploração retroativa de dados, 

dentro das redes Instagram, Facebook e Twitter, classificáveis no conceito redes de 

filiação. Isso foi feito com o objetivo de entender dentro dos critérios estabelecidos 

para esta pesquisa, qual das redes poderia ser mais clara e acessível na coleta de 

dados. Por esse motivo, se foi feita uma exploração retroativa de dados de maneira 

cronológica, a partir de um momento: Anúncio de cancelamento da série Lucifer, feito 

pela Fox, até a data do período de coleta de dados.  

 

3.1.2. Parte 2: Os Nós  

Para Fragoso, Recuero e Amaral (2011), os nós costumam ser representados 

pelos “atores envolvidos e suas representações”.  Sendo que, estes nós podem ser 

tanto indivíduos quanto instituições e grupos (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 

2011, p.119). Por meio dos nós se estabelecem as conexões, que são, portanto, 

construídas através dos atores. Um exemplo de conexão são os comentários feitos 

por usuários no Twitter.  

Para classificar os nós que ajudarão a guiar a análise dos dados, a ARS oferece 

alguns conceitos que auxiliam na delimitação, dois deles dizem respeito a densidade 
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e centralidade. De acordo com as autoras, a densidade determina o grau de conexão 

da rede. Quanto maior a densidade, maior a conexão que os nós estabelecem entre 

si. Quanto mais denso é esse determinado grupo de nós, mais clusterizada é a rede. 

A centralidade por sua vez, diz respeito a popularidade de um nó. Mais conexões 

possui um nó, maior a sua centralidade. Um nó muito denso, ou seja, um nó que 

realiza muitas conexões, é chamado de hub, e um conjunto de hubs forma um cluster.  

 

3.1.3. Níveis de Conexão 

A ARS trata a qualidade de interações dentro do conceito de composição das 

conexões que são os laços fortes e fracos. Segundo as autoras, os laços fortes dizem 

respeito aos laços de indivíduos que “dividem intimidade, grupos sociais próximos ou 

amizade”. Os laços fracos são relativos a pessoas que são “conhecidas”, onde não há 

um aprofundamento das relações. (FRAGOSO, RECUERO, AMAREAL, 2011,  

p.123).  

Seguindo dentro dos estudos e orientações da ARS, Silva (2017) afirma que se 

pode determinar a potencialidade de interação através das possibilidades de 

conexões que a rede em questão oferece. É possível analisar a potencialidade de 

interação por meio dos conceitos de conexões internas e externas. As internas são as 

conexões que a própria rede permite que aconteça, enquanto as externas acontecem 

fora da rede, mas que possuem consequências dentro dela.  

Fragoso, Recuero e Amaral (2011) afirmam que os processos dinâmicos da rede 

são consequência direta do processo de interação entre os atores. Esses processos 

são classificados como dados dinâmicos e processos emergentes. Silva (2017) diz 

que os dados dinâmicos fazem referência “às consequências diretas da interação 

entre os nós e são aferidas de acordo com os processos emergentes de uma rede 

social”.  Fragoso, Recuero e Amaral (2011) dizem que apesar de as redes sociais 

representarem uma estrutura estática, elas estão em contínuo movimento. Esses 

comportamentos emergentes que representam o movimento das redes sociais se 

traduzem em: cooperação, adaptação, auto-organização, propagação de memes e 

outros. Desse modo, Silva (2017, p.93) afirma que se pode definir as potencialidades 

de interação por meio da formação de conexões internas e externas, e essas dizem 

respeito ao modo como as pessoas “usam e se apropriam dos recursos do sistema”.  
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Para se determinar o tipo e qualificação da interação dos dados coletados, se 

seguirá a terminologia da rede ego. Rede ego é uma rede traçada a partir de um 

determinado ator. Ou seja, a coleta de dados se parte de um determinado ator. 

(FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011, p.120).  

Silva (2017) afirma que para se estabelecer a força dos laços sociais de uma 

rede, é preciso compreender o capital social presente. Fragoso, Recuero e Amaral 

(2011) declaram que para estudar o capital social nas redes é necessário 

compreender não só as relações presentes como também as mensagens trocadas 

nessas relações. Silva (2017, p.94) ainda ao falar sobre capital social, diz que, “as 

pessoas mantêm os laços de conexão fortes ou fracos de acordo com o valor social 

percebido em manter essas relações.” Ou seja, o capital social seria os frutos de valor 

percebidos pelos atores ao pertencerem e participarem de um grupo (rede).  

Através da ARS será possível analisar a rede escolhida em sua organização e 

fluxo de informações, e por meio disso compreender a atuação da Netflix nessa 

plataforma. Com esses dados se fará uma melhor contextualização das mediações 

de Martín-Barbero (2015), para assim compreender-se os objetivos propostos por esta 

pesquisa.  

 

3.2. Seleção de Dados: parte 1  

Na parte 1 da ARS, realizou-se pesquisa cronológica retroativa dentro das 3 

redes sociais estrutura redes de filiação, mantidas pela própria Netflix, sendo estes o 

Instagram, Twitter e Facebook. Decidiu-se por utilizar o Twitter como a rede do qual 

se fará a coleta de dados. Por meio do Twitter seguira-se o caminho para determinar-

se a estrutura (nós e conexões) e o conteúdo (tuites feitos pela Netflix, como ator do 

qual se parte a coleta, e tuites feitos dentro da hashtag #SaveLucifer, como de parte 

do elenco da série, que fazem parte do circuito do fenômeno) Os tuites coletados 

podem ser escritos, gifs ou contendo vídeo.  Por fim, a escolha desta rede se deu por 

alguns motivos que serão elencados adiante: 

1- Um dos pontos já discutidos neste texto, diz respeito ao uso de hashtags em grupo, 

com o objetivo de fazer com que a Netflix tomasse decisões, como a compra dos 

direitos da série Lucifer, através da hashtag #SaveLucifer. Também pode ser usada 

para que o streaming mudasse de decisão quanto ao cancelamento de uma série, 

como por exemplo no uso da hashtag #SaveODAAT e mais recentemente #SaveOA, 
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que tem ultrapassado as barreiras do online e fãs têm ido às ruas para manifestar 

suas vontades em protestos físicos, organizados através da Internet. As hashtags 

também podem ser usadas para que aos rumores do cancelamento de uma série, ela 

seja renovada pelo streaming, como por exemplo no caso da hashtag 

#RenewAnneWithAnE, em que fãs tentavam convencer outras pessoas a assistir a 

série, apresentando motivações para isso, e lutavam para que a série ao em vez de 

ser cancelada, fosse renovada para mais uma temporada. O uso de hashtags em prol 

de algo é popular no Twitter, e por muitas vezes, se muito comentado, estas aparecem 

nos Trending Topics. Em tradução livre o termo Trending Topics significa “tópicos em 

tendência”, ou seja, assuntos que estão sendo muito comentados naquele 

determinado momento. Logo, ali se pode ver um uso mais organizado destas se 

comparado ao Instagram ou Facebook, o que facilita na visualização do conteúdo 

necessário para coleta por meio das hashtags. Além disso, o Twitter possui uma 

ferramenta de busca avançada, que facilita na procura por conteúdos feitos através 

de palavras-chave, frases, hashtags e perfis.  

2- Como um dos objetivos do trabalho é contemplar a articulação dos fãs para com a 

Netflix e desta para com os fãs, o Twitter se mostrou a rede mais efetiva para 

visualização dessas relações. Através dos tuites feitos pela Netflix pode-se visualizar 

tanto a mensagem publicada por ela, quanto comentários em resposta àquele tuite e 

também conexões entre nós dentro do tuite em questão, que vai gerando ramificações 

dentro da mensagem principal. A conexão de maneira geral visualizada nessa rede, 

se mostrou também mais informal e com um maior nível de frequência que nas outras 

redes. O Twitter é popular por ser uma plataforma de interação rápida, dinâmica e 

descontraída entre empresas e consumidores, logo, a comunicação é muito 

importante nesta rede. Conclui-se também que as hashtags de campanhas em prol 

de algo no Twitter se mostraram mais claras, organizadas e eficientes que nas outras 

redes. Confirmando essa plataforma como um local mais propício para a coleta dos 

dados necessários.  

3- O Facebook da Netflix Brasil possui 60 milhões de curtidas, em contrapartida o 

Twitter possui 7 milhões de seguidores. No entanto, foi observado um maior 

engajamento entre a empresa e os consumidores e entre comunidades de fãs por 

meio da plataforma Twitter. O Twitter se destaca por possuir características que 

aproximam pessoas e instituições de maneira visualmente mais dinâmica e intimista.  
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Após a escolha da rede, elegeu-se um caso específico que apresentasse riqueza 

de informações em relação aos questionamentos levantados nesta pesquisa. Outros 

casos foram citados como evidência durante o trabalho.  

 A teor de delimitação da coleta de dados, definiu-se por conexão interna os 

tuites publicados e rastreados por meio da hashtag #SaveLucifer, na primeira parte 

da análise, visto que essa é uma pesquisa de fenômeno, se deve partir do começo do 

mesmo. Após isso serão coletados dados do perfil da Netflix no Twitter, tuites feitos e 

publicados pela mesma e também os comentários feitos pelos usuários em relação a 

estes tuites, também se coletará dados dos tuites feitos pela página oficial de Lucifer, 

elenco e produtores da série. Como conexões externas definiu-se os hyperlinks que 

direcionam o usuário para fora da rede, como por exemplo para o Instagram, 

Facebook e websites diversos além do próprio site da Netflix (www.netflix.com).  

Por fim, deve-se estabelecer a qualidade das interações, por meio da técnica da 

rede ego, definida pela ARS. Como todas as partes estipuladas por essa metodologia, 

esta também serve para se delimitar as escolhas na hora de coletar os dados, do 

contrário, as conexões no ambiente online se tornam infindáveis e difíceis de se 

analisar. A primeira decisão tomada aqui, será o recorte de dados de laços fracos, 

levando em consideração as mesmas motivações do trabalho de Silva (2017) que 

optou por trabalhar somente com laços fracos, pois analisar mensagens privadas seria 

dispendioso e complicado. Uma outra motivação para essa escolha, é que, rastrear 

informações do Twitter para outras redes, tornaria um trabalho de conclusão de curso 

muito grande e complexo, necessitando de mais tempo para realizar os rastreamentos 

de dados e posteriores análises das conexões. Silva (2017) também pontua sobre a 

possível falta de relevância dessas mensagens privadas e também do rastreio de 

conexões à outras redes que não justificaria o tempo gasto.  

Por fim, para decidir-se a quantidade de tuites para coleta, optou-se por utilizar 

a saturação teórica, que segundo Silva (2017) não é previsto pela ARS, mas é 

bastante utilizada em metodologias dos Estudos Ciberculturais. O funcionamento 

desta técnica se da pela percepção do pesquisador quanto a saturação dos dados, ou 

seja, quando o pesquisador começar a identificar a repetição de dados, este é o 

momento de encerrar as análises. Não foram decididas datas especificas também, no 

entanto, elas fazem referência ao movimento primário para compra dos direitos de 
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produção e reprodução da série Lucifer, quando a série teve seu cancelamento pela 

Fox.  

3.3. O Mapa das Mediações 

O mapa conceitual das mediações (Figura 01) utilizado neste trabalho, é o 

segundo mapa proposto por Barbero, pois o primeiro foi considerado um mapa 

distintamente mais voltado para os estudos da recepção e essa atualização trouxe 

então “maior densidade epistemológica, de forma a auxiliar a operacionalização da 

análise de qualquer fenômeno social que se relaciona com a comunicação, cultura e 

política.” (SILVA, 2017, p.64)  

Nesse propósito se direciona o olhar da cultura à comunicação e a complexifica 

pois não parte dos meios como agente causador de efeitos na sociedade, mas 

enxerga a sociedade em pilares que são direcionados à comunicação e não o 

contrário. Esse mapa é dividido em duas vertentes principais: o diacrônico, que seria 

o deslocamento entre as Matrizes Culturais e os Formatos Industriais e o sincrônico 

onde há a movimentação entre as Lógicas de Produção e as Competências de 

Recepção-Consumo.  

As Lógicas de Produção e as Matrizes Culturais são regidos por mediações da 

ordem da institucionalidade, as Matrizes Culturais e as Competências de 

Recepção/Consumo são mediados por diferentes níveis de sociabilidade, os 

Formatos Industriais e as Competências de Recepção/Consumo comportam 

mediações de ritualidade, e as Lógicas de Produção e os Formatos Industriais são 

regidos pelas mediações relativas à tecnicidade. Os polos do mapa são então 

fundamentalmente regidos pelas mediações: institucionalidade, sociabilidade, 

ritualidade e tecnicidade.  

Silva (2017) traz definições úteis ao objeto deste trabalho no que diz respeito às 

mediações propostas por Martín-Barbero (2015). A institucionalidade segundo o autor 

concerne a “produção de discursos públicos que tendem a atender às lógicas 

hegemônicas dos interesses privados, mesmo que atuem sobre ideais contraditórios” 

(SILVA, 2017, p.66) em que ainda que a mensagem conserve um teor estatal dos 

meios como um serviço público, os meios atendem aos interesses econômicos do 

mercado privado. A sociabilidade são os traços impregnados no indivíduo que 

correspondem a tradição cultural, é através da ótica da sociabilidade que se constrói 

identidades e subjetividades, mecanismos do coletivo que determinam 
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comportamentos em fronte à cultura massiva. A ritualidade é onde mora a memória, 

e é acionada através da sociabilidade construída. Fala do modo que se consome e 

recepciona as mídias, ou seja, o rito é o que existe no oceano entre os modos de 

recepção e os formatos indústrias de produção. A tecnicidade seriam as próprias 

características dos meios. Silva (2017) afirma que essa mediação é diretamente 

relacionada a inovações do campo da produção e também a maneira como essas 

inovações afetam as linguagens midiáticas, o que traduziria essa mediação como 

também um mediador das práticas sociais. Martín-Barbero (2015, p.18) afirma que 

“confundir a comunicação com as técnicas, os meios, resulta tão deformador como 

supor que eles sejam exteriores e acessórios à comunicação”. A comunicação e as 

relações estabelecidas não são determinadas pelas técnicas, e tampouco são 

acessórios dela.  

Figura 01 – Segundo mapa metodológico das mediações,1998.  

 

Fonte: Dos meios às Mediações, Jesús Martín-Barbero, 2015.  

 

3.3.1. Tecnicidade: Relações mediadas entre as Lógicas de Produção e os 

Formatos Industriais  

Na já citada convergência midiática, a comunicação ocorre de maneira 

descentralizada e integrada. Isso porque o estilo de comunicação nesse ambiente é 

o todos-todos, discutido por Pierre Lévy (2009), em que não existe controle sobre a 

informação circulada, sendo, portanto, proporcional a quantidade de possibilidades 

disponibilizadas. No ciberespaço a distribuição de informação funciona em uma 
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espécie de rede, em que um ponto se conecta a diversos outros e assim por diante. 

“No momento em que a mensagem é lançada na rede, as conexões, organizadas 

pelas afinidades de conhecimento” se estruturam para a redistribuição do conteúdo 

em um considerado processo de cooperação (SILVA, 2017, p.170).  

Nesse espaço os fãs dominam recursos da plataforma utilizada, para tornar o 

discurso informal, remetendo à oralidade do processo, para isso utilizam de imagens, 

gifs8, vídeos, e tudo que possa conferir velocidade e informalidade e também 

veracidade dos sentimentos expressos. A Netflix também faz uso do mesmo estilo 

comunicacional com base na demonstração equivalente do estilo linguístico e de 

recursos, para que assim, apresente sua participação sentimental, por entender a 

importância da conexão com os fãs. Existe também o objetivo da maior disseminação 

possível do conteúdo, que é melhor transmitida através de um discurso informal e que 

aproxima a empresa do consumidor. Logo, a tecnicidade será observada como forma 

de visualizar-se os principais recursos utilizados pela Netflix, na tentativa de se 

posicionar e se comunicar com a comunidade de fãs. De modo que, se possa 

compreender melhor como a Netflix utiliza de redes sociais como o Twitter, que é a 

rede social escolhida para coleta de dados, desse modo, se observará por meio da 

lente da mediação da tecnicidade quais técnicas e recursos da plataforma permitem 

e conferem informalidade e proximidade da instituição com a comunidade de fãs.  

 Martín-Barbero (2015) afirma visualizar a trama das relações através da ótica 

da mediação tecnicidade, que segundo ele é perpassada pelos diversos processos 

culturais, o que levaria, por conseguinte, a aperfeiçoamentos dentro da narrativa 

comunicacional. O que nesse caso estaria diretamente relacionado a aproximação da 

Netflix enquanto instituição privada e a comunidade de fãs no espaço das redes 

sociais, no qual através dos modos de cultura e práticas sociais, ocorre a apropriação 

do aparato técnico e se é moldada a tecnologia. Segundo Silva (2017) o mapa 

barberiano já previa essa “apropriação” de discursos e formas de expressão, tais 

como a oralidade e informalidade, que podem ser vistas no posicionamento de marca 

da Netflix através de suas mensagens e interações, que trata os fãs como amigos e 

parceiros do mesmo time neste jogo comunicacional de interesses.  

 

8  GIF - Graphics Interchange Format. Formato de imagem de bitmap que foi desenvolvido por uma 

equipe do provedor de serviços on-line CompuServe. Um GIF animado é o termo dado às animações 
formadas por várias imagens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Formato_de_ficheiro_gr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bitmap
https://pt.wikipedia.org/wiki/CompuServe
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Por isso, não podemos confundir conhecimento técnico com apenas domínio 
tecnológico, mesmo que essa variável faça parte da equação. Também 
devemos considerar o domínio sobre como manipular o conteúdo, o 
entendimento dos valores partilhados e linguagem discursiva adotada. 
(SILVA, 2017, p.177).     

Logo a tecnicidade remonta a hábitos já possuídos, incorporados e 

aperfeiçoados na tecnologia. Longe de aprisionar o conceito, a ideia de “habilidades 

técnicas” é cruzada pela trama cultural e, por isso, a Netflix não deve só entender 

como manejar bem as redes sociais para se comunicar com os fãs, mas deve 

compreendê-los como seres humanos no coletivo e uma audiência que observa suas 

tomadas de decisões e posicionamentos, tudo isso simultaneamente. Habilidades 

técnicas não podem prever as reações, os sentimentos demonstrados ou 

despertados. Por esse motivo, essa mediação será utilizada como parte do processo 

metodológico, em sua totalidade. Não considerando somente o aparato técnico em 

que se encontra a Netflix e a comunidade de fãs, como também a cultura pontual 

presente dentro da plataforma estudada aqui: o Twitter. Na metodologia, pelas lentes 

da tecnicidade, se busca compreender como o espaço tecnológico permite 

determinadas ações, como se organiza o espaço de comunicação dentro do Twitter e 

logo qual a linguagem utilizada dentro desse meio, como o espaço dita e como às 

pessoas ditam ao espaço.  

 

3.3.2. Sociabilidade: análise das relações mediadas entre as Competências de 

Consumo/Recepção e as Matrizes Culturais 

As relações sociais dos fãs no ambiente online, resultam de uma trama cultural 

da sociedade em que vivem que está ancorada no cotidiano e refletem diretamente 

em suas interações nas redes sociais. Os fãs possuem a capacidade de em rede gerar 

engajamento coletivo, independente do espaço geográfico, mas ali, inseridos no 

espaço cibernético. Lévy (2013) expõe sobre o ciberespaço propiciar um caráter 

colaborativo que geraria uma espécie de inteligência coletiva, e nessas situações os 

indivíduos passam a compartilhar valores e crenças. Pode-se adicionar a questão o 

fato de que esses valores remetem à própria ideia de mediação social, proposta por 

Martín-Barbero.  

Através da sociabilidade os fãs partilham uma posição de certo modo 

homogênea, em que nesse recorte diz respeito a compra dos direitos da série Lucifer 

pela Netflix. Caso o streaming não corresponda aos anseios e expectativas do grupo, 
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ela é criticada por assumir uma posição diversa, como aconteceu por exemplo com a 

série One Day at a Time, já exemplificada neste trabalho. Silva (2017) diz que “em um 

ambiente mediado pela socialidade, é importante estar a par do contexto e das regras 

do jogo”. O que significa que a Netflix assume sempre a posição favorável ou 

condescendente aos fãs, mesmo que seja só no discurso, com o objetivo de minimizar 

danos de relação com a comunidade de fãs. Inserindo no contexto das mediações 

pode-se dizer que esta se encontra no mapa relacionada às Matrizes Culturais, que 

de acordo com Mazzarino (2008), podem ser entendidas por marcas incrustadas na 

experiência social dos sujeitos, que são ativadas nas interações sociais, e estas se 

misturam com as novas experiências e os novos movimentos. São, portanto, os 

elementos que estão impregnados nos sujeitos, mas não remontam ao arcaico, pois 

estas atualizam-se, modificam-se. A sociabilidade nessas relações pode tomar forma 

na aglutinação em torno de um objetivo comum na articulação com a Netflix, e isso 

ocorre, pois, essa mediação “conecta a tradição cultural com a forma como os 

receptores se relacionam com a cultura massiva”. (SILVA, 2017, p.221). Logo, através 

da sociabilidade como metodologia no mapa barberiano, procura-se identificar os 

pontos de aglutinação dos fãs da série Lucifer e visualizar através desses pontos, 

como esses grupos de fãs reivindicam seus desejos e motivações. Martín-Barbero 

(2015) traz ainda ao termo a ideia de movimentos, quando falamos de sociabilidade, 

em que por intermédio dos movimentos, houve uma espécie de reencontro com o 

comunitário. 

Se por um lado, temos a audiência, composta por indivíduos com diferentes 
backgrounds, do outro temos o sistema, formado dentro de uma lógica de 
remediação e assimilação (novas possibilidades misturadas às “velhas” do 
meio anterior). As relações entre os interagentes acionam diferentes 
mediações. Ao mesmo tempo em que a tecnicidade, por exemplo, é 
determinada pelos avanços tecnológicos da indústria, são os usos e 
apropriações que a recepção fará dos dispositivos que irão determinar as 
práticas. (SILVA, 2017, p. 222)  

A sociabilidade aqui pode ser vista dentro da aglutinação de grupos de fãs nas 

hashtags, com o intuito de criar peso e consistência em seu movimento, para se auto 

identificarem, para se localizarem no espaço online, para trocarem comentários, 

opiniões, e expressarem seus sentimentos de modo específico, já que a rede oferece 

infinitas possibilidades de interação e conexão. E também para criarem um contato 

massivo direto de localização, de modo que a Netflix reconheceria de maneira mais 

homogênea possível o movimento. Logo, essa mediação irá guiar a identificação dos 

pontos citados neste parágrafo, mas não somente, busca-se ainda analisar como a 
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Netflix, por estar imersa nesse contexto, possui seus formatos de comunicação 

alterados pelas Matrizes Culturais e como essas práticas sociais condicionam a 

produção de sentido e significância, por parte dos fãs.  

De um lado, as Matrizes Culturais contidas no sistema do YouTube, 
condensam a produção hegemônica da comunicação baseada no capital e 
nas transformações tecnológicas. Do outro, no espaço das Competências de 
Recepção/Consumo, vemos as práticas sociais que condicionam a produção 
de sentido. Isso significa que, as relações são formadas de acordo com o 
comportamento e com as Matrizes Culturais que os interagentes têm dentro 
e fora da rede. E, quando nos referimos às matrizes, estamos associando 
saberes provindos da educação, memória étnica, de classe e gênero, 
costumes familiares e de convivência com a cultura letrada, oral e 
audiovisual. SILVA, 2017, p.222).  

A citação de Silva (2017) pode fazer referência direta ao objeto de estudo deste 

trabalho, já que de um lado temos as Matrizes Culturais presentes na Netflix, que se 

mistura com o formato de produção hegemônica da comunicação que se baseia tanto 

no capital, quanto nas próprias transformações tecnológicas. Em contrapartida temos 

as Competências de Recepção/Consumo, que é o lugar de onde os fãs produzem 

sentido e significância. As Matrizes Culturais se situam fora e dentro da rede, por esse 

motivo, ela se refere a tudo que circunda os indivíduos: educação, cultura, memória 

étnica, família, classe social, religião e tantos outros, que vão constituir as bases pelos 

quais se ancoram a produção de sentido à mensagem.  

 

3.3.3. Institucionalidade:  análise das relações mediadas entre as Matrizes 

Culturais e as Lógicas da Produção 

A Institucionalidade é uma mediação muito importante para entendimento do 

recorte de pesquisa deste trabalho, isso porque Martín-Barbero (2015) a apresenta 

como uma mediação composta de interesses abundantes e poderes contrapostos. A 

Netflix como uma empresa privada terá como princípio básico a captação máxima de 

lucros, mas na busca por um relacionamento mais pessoal com os consumidores e 

fãs de seus produtos, a narrativa mercantilista não pode transparecer com tanta 

intensidade, já que fragilizaria os relacionamentos estabelecidos. Utilizando desta 

mediação como recurso metodológico, busca-se analisar se houve de fato momentos 

pelos quais a Netflix demonstra tentativas de mascarar seus objetivos mercantilistas, 

dentro da própria narrativa nas redes sociais, que é onde a empresa encontra um 

canal mais aberto de comunicação com às comunidades de fãs. Confirmada a 

hipótese, pretende-se analisar por meio do recurso da institucionalidade, se o discurso 

feito dentro do posicionamento institucional da Netflix, é condizente com a realidade 
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dos fatos.  

Para não fragilizar relacionamentos estabelecidos empresas regulam seus 

discursos (MARTÍN-BARBERO, 2015), com o objetivo de trazer estabilidade à ordem 

que foi implementada. Ora, a Netflix por meio de seu discurso se posiciona como 

salvadora de séries ao comprar os direitos de outras séries que foram canceladas pela 

TV, e desse modo reafirma a ordem da relação estabelecida com os fãs, no entanto, 

como o lucro é o principal objetivo, por vezes essas relações podem vir a sofrer 

inflexões, como nos casos de cancelamento de séries, no que a Netflix tenta mais 

uma vez regular seu discurso para a ordem primária permanecer. Para Martín-Barbero 

(2015) a comunicação vista por meio da institucionalidade torna-se uma questão de 

meios, em que os discursos produzidos possuem preponderância aos interesses 

privados, que se convertem aqui em lucro financeiro. A compra dos direitos de 

produção da série Lucifer não ocorreu somente porque os fãs demandaram, mas 

porque atendia aos interesses privados da empresa, assim como possivelmente, após 

a produção de duas temporadas, com o final previsto para a quinta e última no 

streaming, seja também parte de sua agenda de interesses econômicos, que estão 

nos dados não disponibilizadas pela Netflix. 

Os polos da mediação da institucionalidade são as matrizes culturais e as lógicas 

de produção. O que funcionaria como um circuito altamente interligado. As Lógicas de 

produção dizem respeito ao que Martín-Barbero (2015) chama de “estrutura 

empresarial”: essa estrutura comporta as dimensões econômicas, ideologias 

profissionais e também a competência comunicativa. Em que a empresa demonstra 

sua capacidade de se comunicar com o público, de cativá-lo, de articular com sua 

audiência. Essa capacidade de comunicação dentro da “estrutura empresarial”, será 

analisada em tuites no Twitter, feitos e publicados pela Netflix. Na tentativa de 

enxergar e analisar a articulação da Netflix para com a comunidade de fãs, no que 

compete às dimensões de seus interesses econômicos, ideologias e posicionamentos 

e sua capacidade de articular esses três pontos.   

Para realizar isso com a maior veracidade possível, as lógicas de produção 

bebem nas fontes das matrizes culturais e modulam aos seus interesses seus 

discursos que são vistos na institucionalidade, em uma busca prioritária pelo lucro 

financeiro, mas que paradoxalmente não o quer aparentar. Silva (2017, p.229) afirma 

que Martín-Barbero (2015) defende que o “espaço público contemporâneo é 
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configurado pela controvérsia, a partir da priorização de valores quase sempre 

antagônicos, entre os interesses públicos e privados.”   

A mediação entre as Lógicas de Produção e a Matrizes Culturais é 
transformada por ambos contextos, seja no eixo sincrônico, no sentido dos 
interesses privados e públicos, seja no diacrônico, por meio de um processo 
histórico-cultural. (SILVA, 2017, p.236).  

Nesse processo delimita-se uma situação paradoxal, visto que essa regulação 

do discurso tem por fim manter uma estabilidade nas relações, o que pode soar como 

a visualização da amizade estabelecida entre a Netflix enquanto instituição e os fãs, 

mas na realidade, essa contenção e tentativa de manter a ordem defende os 

interesses hegemônicos. Seja na compra de uma série, seja no cancelamento da 

mesma, o que pode se tornar evidência quando o streaming compra os direitos de 

produção da série Lucifer alegando estar “salvando a série para os fãs” e depois da 

produção de duas temporadas, a cancelarem. O discurso parece sempre tender à 

ordem, de modo que haverá sempre uma negociação entre as empresas privadas e 

os grupos participantes de fãs. Se buscará evidências desta hipótese através da 

mediação da institucionalidade, afinal, de que modo a Netflix tende a manter a ordem 

dentro da sua relação com a comunidade de fãs e qual a relação desse fato com as 

lógicas de produção? 

Mas vale ressaltar que o autor não entende essa relação como algo fixo e 

constante, em que haveria sempre uma priorização da instituição de maneira 

hegemônica, em uma relação de domínio. Martín-Barbero (2015) ainda explicita um 

olhar mais atento às forças de movimentos sociais atuantes, que irão tentar subverter 

a lógica de atuação dos discursos institucionais. O que seria visto por exemplo nos 

agrupamentos em hashtags com objetivos específicos, boicotes de assinatura na 

plataforma, e difamações quanto ao posicionamento pretendido pela Netflix.  

 Se antes situavam-se fora, como turbas que ameaçam com sua barbárie a 
“sociedade”, as massas se encontram agora dentro: dissolvendo o tecido das 
relações de poder, erodindo a cultura, desintegrando a velha ordem. 
(MARTÍN-BARBERO, 2015, p.53) 

Logo, admite-se que o ciberespaço propiciou a potencialização de ações 

coletivas e intensidade de relacionamentos da comunidade de fãs e a Netflix, 

aproximou empresas como ela de um discurso mais intimista e modulado, mesmo 

tendo o lucro como principal objetivo, e dentro desse espaço como nos espaços não 

virtuais, demonstra que essas relações ora são exaltadas, ora sofrem inflexões de 

conflitos de interesse. O consumidor do século XXI não aceita ser passivo ao que 

consome, e a Netflix entende isso ao estimular o empoderamento dos fãs de seus 
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produtos, e reafirmar um posicionamento que tende sempre a ordem do seu discurso 

primário, “salvamos suas séries e sentimos as suas dores”, ainda que dentro do 

conflito de interesse ela tenha que tomar decisões contrárias às esperadas e 

demandadas por grupos de fãs.  
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4 NETFLIX, POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL E A COMUNIDADE DE FÃS 

Nessa seção se fará uma breve contextualização do surgimento da Netflix e 

como por meio desta plataforma houve uma mudança na produção e consumo dos 

produtos culturais. Após isso, se abordará as séries que a Netflix salvou do 

cancelamento ou que reviveu depois de acabadas na TV aberta. De modo que, se 

perpassará pelo campo da ideia de que o streaming era um lugar seguro para as 

séries, não havendo riscos de cancelamento muito altos, visto que, não se dependia 

do sucesso instantâneo e pontual como a televisão, que depende dessa audiência 

para fazer valer os investimentos publicitários.  

Se fará uma breve explicação que busca entender os motivos pelos quais uma 

série é levada ao cancelamento na plataforma Netflix, logo, quais são os critérios 

utilizados pela empresa. Além disso, a rigor da insatisfação dos fãs perante o 

cancelamento de diversas séries, se entenderá mais sobre as novas lógicas de 

produção e como essa lógica de produção afeta as relações entre a Netflix e as 

comunidades de fãs.  

 

4.1 Netflix: salvadora de séries?  

A Netflix surgiu no ano de 1997 nos Estados Unidos. A empresa funcionava 

como um serviço de aluguel de DVDs via correio. No início, os clientes locavam por 

título mais a taxa do serviço do correio, depois de dois anos, em 1999, a Netflix inovou 

mais uma vez, em que por meio de uma taxa mensal, os clientes poderiam locar títulos 

de modo ilimitado. Em 2000 a Netflix lança um sistema de recomendação 

personalizada de filmes, que utilizava como dados as próprias avaliações dos 

assinantes. Mas foi em 2007 que a empresa marcou o início de um novo modo de 

consumir produtos culturais, disponibilizando seu conteúdo através de VOD (Video on 

Demand), em que um computador com conexão à Internet, poderia assistir a todo seu 

catálogo. Entre 2008 e 2010 a Netflix fez parcerias com várias companhias como Xbox 

360, PS3, Apple Ipad, Iphone, Ipod touch, Nitendo Wii, além de marcas de 

conversores de TVs, aparelhos Blue Ray, tudo isso para que seus serviços pudessem 

ser estendidos. 9  

A premissa, era a mesma, desde 1997, mas por meio das inovações 

 

9    Disponível em: https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix. Acesso: 15 set. 2019.  
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tecnológicas, a Netflix viu caminhos de possibilidades se abrirem. De acordo com o 

site oficial da Netflix, em 2010, a empresa expandiu seus serviços para o Canadá, e 

hoje, mais de 190 países possuem acesso ao seu conteúdo, com mais de 151 milhões 

de assinaturas no mundo, contabilizadas até o segundo trimestre de 2019 (STATISTA, 

2019). De acordo com Bibbo e Kulesza (2013), Reed Hasting que foi o co-fundador 

da Netflix e atual CEO (Diretor Executivo) da companhia, já percebia os avanços da 

tecnologia de streaming, e que se algo não fosse feito, sua empresa seria extinta 

eventualmente. Eles fizeram algo e do medo da extinção surge a maior plataforma de 

streaming do mundo. Como se vê, não porque a Netflix inventou o modo de se 

consumir, mas porque se adiantaram as mudanças que já aconteciam. Na figura 02, 

confere-se o crescimento em milhões de assinaturas desde o terceiro trimestre de 

2014 até o segundo trimestre de 2019, de acordo com a pesquisa do site 

www.statista.com.  

Figura 02 – gráfico de crescimento em assinaturas da Netflix entre 2014 e 2019. 

 
Fonte: https://www.statista.com/. 10  

 

10 Disponível em: https://www.statista.com/statistics/250934/quarterly-number-of-netflix-streaming-
subscribers-worldwide/. Acesso: 15 set. 2019.  
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Em 2013, a Netflix lançou seu primeiro projeto de uma série com o selo Original 

Netflix, House of Cards, e a partir de então, o número de produtos com seu selo, só 

cresceu. De acordo com o site UOL11, em 2018, uma pesquisa foi feita pela empresa 

britânica, Ampere Analysis, indicando que mais da metade dos lançamentos na 

plataforma de streaming foram de produção própria naquele ano. No entanto, diferente 

de grandes estúdios de produção de produtos culturais, que avaliam seus sucessos 

por meio da quantidade de pessoas que assistiram a cada episódio de uma série, ou 

de um filme e os disponibilizam, a Netflix se recusa a informar seus dados de audiência 

e como avalia seus sucessos. (WIKIPEDIA, 2019).12 

Apesar da recusa em oferecer dados de audiência, a Netflix parece utilizar outros 

parâmetros para determinar seus sucessos e consequentemente se uma série será 

renovada para mais uma temporada ou cancelada. De acordo com a pesquisa feita 

pelo site MIX DE SÉRIES13, a Netflix costuma cancelar suas produções após cerca 

de duas temporadas, pois estas possivelmente não atrairão novos inscritos, não 

havendo motivação econômica para serem renovadas. De acordo com o site 

Deadline14, o sucesso de um show na TV, por décadas, estava ligado à sua 

longevidade. O padrão de contratos para uma série, segundo esta pesquisa, era de 

seis anos, mas neste momento, parece que a Netflix está reescrevendo as regras do 

jogo, com uma duração média de suas séries, entre duas e três temporadas.  

A pesquisa realizada pelo The Information15 afirma que apesar de a Netflix ter 

sido conhecida por salvar shows que haviam sido cancelados de outras networks, 

como as séries “Longmire” e “Arrested Development”, agora o streaming está 

passando a ser conhecido por matar séries populares como One day at a Time, 

apenas seis semanas após a estreia da terceira temporada. Ainda de acordo com The 

Information, criadores da série, orquestraram toda uma campanha para que mais 

pessoas pudessem assisti-la. Busy Philipps, uma fã e apresentadora de um talk-show, 

chegou a alugar um avião com um letreiro escrito “Renew One day at a Time”. Por 

 

11 Disponível em: https://natelinha.uol.com.br/mercado/2019/03/21/mais-da-metade-dos-produtos-  
lancados-pela-netflix-em-2018-sao-originais-126328.php. Acesso: 15 set. 2019.  

12   Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Netflix Acesso: 15 set. 2019.  
13   Disponível em: https://mixdeseries.com.br/por-que-a-netflix-cancelou-series-como-the-oa-e-lucifer-

e-outras-correm-riscos/ Acesso: 28 ago. 2019.  
14 Disponível em: https://deadline.com/2019/03/netflix-tv-series-cancellations-strategy-one-day-at-a-

time-1202576297/ Acesso: 12 set. 2019 
15   Disponível em: https://www.theinformation.com/articles/as-netflix-cancels-shows-faster-fan-

favorites-quickly-disappear. Acesso: 12 set. 2019.  
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fim, ela se virou para a câmera e disse: “Executivos da Netflix, se vocês estão 

assistindo, todos querem – e nós todos precisamos – de uma quarta temporada.”16 

(REMEZCLA, 2019, tradução nossa). A Netflix nada fez sobre o assunto. The 

Information também cita o caso de Sense8, em que fãs, atores e produtores fizeram 

campanhas extensas para que a série voltasse a vida após o final de sua segunda 

temporada em 2017, mas não foi o suficiente, para mais uma temporada na 

plataforma.  

Segundo o a pesquisa publicada pelo site Ranker17, a Netflix já salvou outras 

séries do cancelamento, que renderam a si, pontos estratégicos com o público, tais 

como, The Killing, que havia sido cancelada pela AMC, também deram vida as 

Gilmore Girls, em uma minissérie de 4 episódios de 90 minutos cada, para dar final a 

série que havia sido cancelada em 2007, sem maiores explicações. Mas, em vez de 

salvar séries do cancelamento anual das redes de televisão aberta e paga, The 

Information18 diz que existem evidências de que a Netflix tem cancelado shows mais 

rapidamente que no passado. O site afirma, que, em 2015 a Netflix levava cerca de 

48 dias para tomar uma decisão em relação ao cancelamento ou não de uma série, e 

que em 2018, esse número caiu para 42. Aqui, algumas séries da Netflix que foram 

canceladas, gerando comoção nas redes sociais, tais como: Santa Clarita Diet, The 

OA, Designated Survivor, Marco Polo, Everything Sucks, Gypsy, The Get Down, The 

Good Cop, além das famosas Sense8 e One day at a Time. 

Ainda de acordo com o site, isso gera alguns questionamentos interessantes, 

visto que ao longo das décadas, houve muitas campanhas de fãs que tiveram 

impactos reais. Nos anos 2000, os fãs do drama produzido pela Warner Bros. 

"Roswell" mandaram aos executivos do estúdio inúmeras garrafas de molho de 

Tabasco, que representavam hábitos alimentares dos personagens alienígenas do 

programa, e esse movimento funcionou. Em 2008, fãs enviaram lâmpadas ao então 

presidente da NBC, Ben Silverman, para que "Friday Night Lights" não fosse 

 

16“Netflix executives, if you’re watching, everybody wants – and we all need – a season four.”    
Disponível em: https://remezcla.com/film/busy-philipps-hired-plane-netflix-renew-one-day-time/. 
Acesso: 15 set. 2019.  

17Disponível em: https://www.ranker.com/list/tv-shows-saved-by-streaming-services/lisa-waugh. 
Acesso: 12 set. 2019.  

18 Disponível em: https://www.theinformation.com/articles/as-netflix-cancels-shows-faster-fan-favorites-
quickly-disappear. Acesso: 12 set. 2019.  
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cancelado, ele atendeu aos pedidos. Essas redes de TV exibiram muito menos 

programas - em média 36 por ano, mas é expressivo e há de se considerar que os fãs 

tinham poder de troca e possibilidades de negociação na televisão.  

O que se pode dizer disso, é que a medição de Nielson ratings é uma medida de 

aproximação, e a Netflix sabe quando e quem está assistindo a seus programas, seus 

dados são completos e precisos, o que faz com que, de acordo com a medição do 

The Information19 (2019), todo o conhecimento possuído pela plataforma, torne 

irrelevante a pressão gerada pelas campanhas de fãs.  

Mas afinal, se os dados da audiência não são divulgados, como a Netflix decide 

por continuar ou não uma série? O fato de as séries da Netflix não desempenharem 

muitas temporadas como as séries de sucesso da TV, diz respeito as lógicas de 

produção de seu próprio negócio. Visto que, novas séries são mais baratas de se criar, 

pois com o passar das temporadas o custo de produção aumenta consideravelmente, 

com os produtores do show, elenco e equipe. A pesquisa realizada pelo Mix de 

Séries20afirma que a Netflix tem seus ganhos fundamentados na taxa de adesão dos 

clientes, no entanto, alguns de seus shows não possuem relevância para mais de 

duas temporadas na plataforma, visto que não vão atrair mais clientes para si, vindos 

por meio da série em questão. Se uma série não traz novos assinantes, ela pode estar 

correndo perigo de cancelamento.  

A estratégia da Netflix para aumentar a base de assinaturas está focada na 
introdução de novas séries o tempo todo, às vezes várias no fim de semana. 
De acordo com observadores do setor, os fãs de algumas das séries 
canceladas ficariam desapontados com a morte de suas séries, mas não 
ficariam chateados o suficiente para abandonar a Netflix, pois há novos 
produtos saindo o tempo todo que chamam sua atenção. (DEADLINE, 2019, 
tradução nossa21). 

E os fãs que ficam chateados com o cancelamento do seu show preferido? A 

lógica de produção em massa, possibilitada pela tecnicidade envolvida em um 

streaming e os modos de consumo mais fluidos e frenéticos, em que da ao cliente 

 

19 Disponível em: https://www.theinformation.com/articles/as-netflix-cancels-shows-faster-fan-favorites-
quickly-disappear. Acesso: 12 set. 2019.  

20  Disponível em: https://mixdeseries.com.br/por-que-a-netflix-cancelou-series-como-the-oa-e-lucifer-
e-outras-correm-riscos/ Acesso: 28 ago. 2019. 

21 “Netflix’s strategy to grow subscription base is focused on introducing new series all the time, 
sometimes multiple ones each weekend. According to industry observers, fans of some of the 
canceled series would be disappointed by their demise but not upset enough to drop Netflix as there 
is new product coming out all the time that catches their attention. (DEADLINE, 2019). Disponível 
em: https://deadline.com/2019/03/netflix-tv-series-cancellations-strategy-one-day-at-a-time-
1202576297/. Acesso em: 12 set. 2019. 
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infinidade de escolhas semanais, faz com que a tristeza por perder sua série favorita 

seja amenizada, como afirma o site Deadline.22 

4.2 Caso: Lucifer  

Apesar do objeto de estudo desta pesquisa, ser de fato, um fenômeno, que diz 

respeito a compra da série Lucifer e a articulação dos fãs e da Netflix neste processo, 

é necessário contextualizar essa parte fundamental: a série Lucifer. Lucifer é 

originalmente uma série da televisão americana, criada por Tom Kapinos, que teve 

sua estreia pela Fox, no dia 25 de janeiro de 2016. O protagonista da série, é o ator 

Tom Ellis, um ator britânico, nascido no país de Gales, e que conquistou os fãs por 

meio de seu sotaque e charme no papel desenvolvido na série.  

A série Lucifer, é na realidade, uma adaptação de um personagem nascido nos 

quadrinhos. O personagem foi criado por Neil Gaiman, que é um autor britânico de 

contos, banda desenhada e roteiros nos Estados Unidos. O personagem de Lucifer 

nos quadrinhos participa de uma sequência de uma série chamada The Sandman, 

depois disso, se foi feito um spin-off da série em quadrinhos, com histórias específicas 

de Lucifer, com 75 episódios ao total, que foi criado por Mike Carey, ambos publicados 

pela editora de quadrinhos Vertigo, pertencente a DC Comics. (WIKIPEDIA, 2019)23 

Lucifer conta a história do primeiro anjo caído. Cansado e entediado de governar 

o Inferno, Lucifer Morningstar, decide abandonar o seu trono e ir para Los Angeles 

junto com sua melhor amiga, o demônio Mazikeen. Uma linda mulher, de 

personalidade forte e que acompanhou Lucifer no seu processo de mudança para a 

Terra, o ajudando até mesmo a cortar suas asas, como símbolo de recomeço. Lá, 

Lucifer tenta levar a vida de um humano, dono de um clube noturno que se chama 

Lux. Cercado de mulheres, bebidas e música, Morningstar se diverte em sua boate, 

levando um estilo de vida hedonista, do ano 2011 ao ano 2016, quando uma famosa 

estrela e conhecida sua morre de forma trágica em frente a sua casa de show, em 

seus braços. 

A partir deste ponto, Lucifer começa a entrar em conflito sobre suas próprias 

percepções da humanidade e de si mesmo e enxerga neste evento, um modo de 

continuar “trabalhando”, ou seja, punindo as pessoas pelas coisas ruins que as fazem 

 

22 Disponível em: https://deadline.com/2019/03/netflix-tv-series-cancellations-strategy-one-day-at-a-  
time-1202576297/ Acesso: 12 set. 2019. 

23   Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(TV_series). Acesso: 09 set. 2019.  
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ir para o inferno. Durante a investigação, Lucifer conhece a detetive Chloe Decker. Os 

dois trabalharão juntos no departamento de homicídios da polícia de Los Angeles, 

LADPD, Lucifer atuando como consultor civil da polícia. Os personagens se 

envolverão romanticamente durante o desenvolvimento da série (NETFLIX, 2019).24 

Apesar da série ter estreado em janeiro de 2016, o episódio piloto vazou25 na 

Internet em agosto de 2015. Levantando rumores, se o vazamento foi proposital ou 

não, visto que era o quarto piloto de uma série da DC que terminava na Internet, antes 

do previsto.  

A primeira temporada contou com 13 episódios. Em abril de 2016 a Fox renovou 

a série para sua segunda temporada, que teve sua estreia no dia 19 de setembro de 

2016, contando inicialmente com 22 episódios. Em 13 de fevereiro de 2017, a Fox 

renovou a série para uma terceira temporada, inicialmente com 22 episódios, que 

estreou em 2 de outubro de 2017. No entanto, em março de 2017, foi revelado que os 

quatro episódios finais da segunda temporada seriam removidos e realocados na 

terceira temporada, o que significa que a segunda temporada seria composta por 18 

episódios e a terceira temporada seria composta por 26. (WIKIPEDIA, 2019). 26 

Em 11 de maio de 2018, a Fox cancelou a série após três temporadas, afirmando 

que esta foi uma decisão baseada em ranqueamento de audiência. A CEO da Fox 

Television, Dana Walden, disse que chegar a esta decisão não foi fácil, mas visto que 

a audiência do show estava cada vez menor, e era uma série cara de se produzir, não 

se via como uma nova temporada poderia dar bons resultados econômicos. (UOL, 

2018).27 

De acordo com os dados obtidos pelo Rating Graph, que se define como uma 

ferramenta de visualização online que gera gráficos sofisticados a partir de 

classificações de usuários, com pontuações entre 1 e 10, e com avaliações por 

episódio, a temporada mais bem avaliada entre a audiência é a quarta, que aconteceu 

sob o domínio de produção e circulação da Netflix. A série recebeu mais de 225 mil e 

300 votações em relação as quatro temporadas produzidas até o presente momento. 

Além disso, de acordo com estes dados, a terceira temporada é a temporada com 

 

24  Fonte: Episódios da série Lucifer, na Netflix. Disponível em: https://www.netflix.com.  
25  Disponível em: http://www.cinemundo.net.br/vaza-o-piloto-da-serie-lucifer/. Acesso: 09 set. 2019. 
26  Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(TV_series). Acesso: 09 set. 2019.  
27 Disponível em: https://natelinha.uol.com.br/series/2018/08/06/fox-explica-cancelamento-de-lucifer-

serie-cara-e-audiencia-cada-vez-menor-118919.php. Acesso: 09 set. 2019.  
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menos avaliações, com algumas flutuações entre as avaliações, porém manteve o 

ritmo de decaída até quase o fim da temporada. O que deve ainda ser visto com 

ressalva, visto que, os dois últimos episódios da terceira temporada, são episódios 

bônus que foram ofertados pela Fox, e não de fato, a conclusão da temporada. A 

quarta temporada possui uma média de quantidade de avaliações bastante similar a 

primeira temporada, mas sua pontuação é superior, computando 9,4 pontos de 10, 

em relação aos 8,7 pontos de 10 da primeira, de acordo com a figura 03, que 

representa um gráfico oferecido pelo website Ratingraph.  

Figura 03 – gráfico do ranking das 4 temporadas de Lucifer. 

 

Fonte: 28https://www.ratingraph.com/.  

Através da medição do TV Series Finale29, pode-se comprovar a audiência das 

três temporadas de Lucifer que estiveram no domínio da Fox. Para isso, se vê a 

necessidade de entender a lógica de medição de audiência da TV americana, que 

utiliza da técnica de Nielson Ratings30. Sendo que, dois pontos são essenciais para 

compreender-se os dados: demo e viewers. O demo representa a porcentagem de 

algo e não milhões e os viewers representam a quantidade de telespectadores. Na 

primeira temporada de Lucifer, houve um demo de 1.47 em média aritmética dos 13 

episódios, ou seja, 1,47% do público-alvo entre 18-49 anos, assistia ao show. Sendo 

que a primeira temporada, em média aritmética também, obteve um total de 4 milhões 

562 mil telespectadores ou viewers. Os viewers não definem sozinhos se uma série 

 

28 Disponível em: https://www.ratingraph.com/tv_shows/lucifer-232838/. Acesso: 10 set. 2019.  
29 Disponível em: https://tvseriesfinale.com/. Acesso: 10 set. 2019.  
30 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_ratings. Acesso 10 set. 2019.  
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será cancelada ou renovada, pois o demo é muito importante nesta tomada de 

decisão.  

Através das tabelas 01, 02 e 03, se pode entender melhor o declínio da audiência 

da série Lucifer. Logo, se com o decorrer das temporadas, não houve melhora e 

crescimento de público, não restou alternativas a Fox, se não o cancelamento da 

série. A expectativa de uma série após a primeira temporada é a consolidação de um 

público que acaba por atrair mais pessoas, mas no caso de Lucifer, ao invés da 

consolidação de um público que atraísse mais audiência, se vê nas tabelas uma 

constante queda na audiência, até o final da terceira temporada. Após isto, visto que, 

não pretendiam de fato, retornar o show, o melhor negócio era a venda dos direitos 

de produção da série, quando a Netflix fez a proposta. 

 Tabela 01 – Tabela de audiência da primeira temporada de Lucifer. 

Data que 
foi ao ar: 
Toda 
segunda 

Episódio 18-49 
(Faixa 
Etária) 

Variação 
de Demo 
% 

Viewers 
(telespectadores 
em milhões) 

Variação de 
Viewers 
(Telespectadores) 
% 

25/01/2016 01-01 2.43  7.156  

01/02/2016 01-02 1.95 -19.75% 5.998 -16.18% 

08/02/2016 01-03 1.74 -10.77% 5.465 -8.89% 

15/02/2016 01-04 1.56 -10.34% 5.134 -6.06% 

22/02/2016 01-05 1.54 -1.28% 4.863 -5.28% 

29/02/2016 01-06 1.27 -17.53% 3.910 -19.60% 

07/03/2016 01-07 1.35   6.30% 4.237 8.36% 

14/03/2016 01-08 1.21 -10.37% 3.855 -9.02% 

21/03/2016 01-09 1.23   1.65% 3.821 -0.88% 

28/03/2016 01-10 1.24   0.81% 3.757 -1.67% 

11/04/2016 01-11 1.06 -14.52% 3.419 -9.00% 

18/04/2016 01-12 1.25 17.92% 3.809 11.41% 

25/04/2016 01-13 1.29  3.20% 3.888 2.07% 

Médias da 
temporada 

 1.47  4.562  

Fonte31: http://tvseriesfinale.com/. Tabela desenvolvida e traduzida pela autora com base na 
tabela do site tvseriesfinale.com.  

A segunda temporada teve já uma queda no demo, como visto na tabela 02, 

totalizando uma média de 1.04, ou 1,04% do público-alvo entre 18-49 anos e uma 

média de 3 milhões 654 mil viewers. A terceira temporada continuou em queda de 

audiência, como visto na tabela 03, em que se culminou no cancelamento da série, 

com uma média de demo de 0.83 ou 0,83% do público-alvo e uma média de 3 milhões 

297 mil viewers.  

 

31 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Nielsen_ratings. Acesso: 10 set. 2019.  
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Tabela 02 – Tabela de audiência da segunda temporada de Lucifer 

Data que 
foi ao ar: 
Toda 
segunda 

Episódio 18-49 
(Faixa 
etária) 

Variação 
de 
Demo % 

Viewers 
(Telespectadores 
em milhões) 

Variação de 
Viewers 
(Telespectadores) 
% 

19/09/2016 02-01 1.31 -46.09% 4.360 -39.07% 

03/10/2016 02-02 1.07 -18.32% 3.674 -15.73% 

10/10/2016 02-03 1.05 -1.87% 3.667 -0.19% 

17/10/2016 02-04 1.10  4.76% 3.626 -1.12% 

24/10/2016 02-05 1.03 -6.36% 3.550 -2.10% 

31/10/2016 02-06 0.94 -8.74% 3.417 -3.75% 

07/11/2016 02-07 1.02  8.51% 3.515  2.87% 

14/11/2016 02-08 1.11  8.82% 3.869 10.07% 

21/11/2016 02-09 1.04 -6.31% 3.631 -6.15% 

28/11/2016 02-10 1.10  5.77% 4.088 12.59% 

16/01/2017 02-11 1.10  0.00% 3.974 -2.79% 

23/01/2017 02-12 1.18  7.27% 4.170 4.93% 

30/01/2017 02-13 1.23  4.24% 4.187 0.41% 

01/05/2017 02-14 1.01 -17.89% 3.414 -18.46% 

08/05/2017 02-15 0.91 -9.90% 3.246 -4.92% 

15/05/2017 02-16 0.79 -13.19% 3.046 -6.16% 

22/05/2017 02-17 0.84  6.33% 3.035 -0.36% 

29/05/2017 02-18 0.90  7.14% 3.305 8.90% 

Média da 
temporada 

 1.04 -29.21% 3.654 -19.90% 

Fonte:32 http://tvseriesfinale.com/. Tabela desenvolvida e traduzida pela autora com base na tabela 
do site tvseriesfinale.com.  
Tabela 03 – Tabela de audiência da terceira temporada de Lucifer. 

Data que foi 
ao aor: 
Toda 

segunda 

Episódio 18-49 
(Faixa 
etária) 

Variação 
de Demo % 

Viewers 
(Telespectadores 

em milhões) 

Variação de 
Viewers 

(Telespectadores) 
% 

02/10/2017 03-01 1.10 -16.11% 3.923 -10.02% 

09/10/2017 03-02 0.90 -18.11% 3.334 -15.01% 

16/10/2017 03-03 0.86 -4.44% 3.191 -4.29% 

23/10/2017 03-04 0.84 -2.33% 3.262 2.23% 

30/10/2017 03-05 0.85 1.19% 3.371 3.34% 

06/11/2017 03-06 1.00 17.65% 3.475 3.09% 

13/11/2017 03-07 0.96 -4.10% 3.576 2.91% 

20/11/2017 03-08 0.86 -10.32% 3.263 -8.75% 

04/12/2017 03-09 0.89 3.49% 3.388 3.83% 

11/12/2017 03-10 0.83 -6.74% 3.363 -0.74% 

01/01/2018 03-11 0.73 -12.05% 3.107 -7.61% 

22/01/2018 03-12 0.93 27.40% 3.772 21.40% 

29/01/2018 03-13 0.85 -8.60% 3.674 -2.60% 

05/02/2018 03-14 0.95 11.76% 3.709 0.95% 

26/02/2018 03-15 0.80 -15.79% 3.182 -14.21% 

05/03/2018 03-16 0.70 -12.50% 3.129 -1.67% 

12/03/2018 03-17 0.72 2.86% 2.966 -5.21% 

19/03/2018 03-18 0.78 8.33% 3.255 8.73% 

26/03/2018 03-19 0.78 0.00% 3.190 -1.09% 

 

32 Disponível em: https://tvseriesfinale.com/tv-show/lucifer-season-two-ratings/. Acesso: 10 set. 2019.  
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16/04/2018 03-20 0.70 -10.26% 3.175 -0.47% 

23/04/2018 03-21 0.70 0.00% 2.817 -11.28% 

30/04/2018 03-22 0.60 -14.29% 2.838 0.75% 

07/05/2018 03-23 0.70 16.67% 2.899 2.15% 

14/05/2018 03-24 0.80 14.29% 3.203 10.49% 

28/05/2018 03-25 0.50 -37.50% 2.580 -19.45% 

28/05/2018 03-26 0.50 -28.57% 2.256 -12.56% 

Média da 
temporada 

 0.83 -20.45% 3.297 -9.77% 

Fonte:33 http://tvseriesfinale.com/. Tabela desenvolvida e traduzida pela autora com base na tabela do 
site tvseriesfinale.com.  

Na Netflix, a quarta temporada de Lucifer teve sua estreia no dia 08 de maio de 

2019. De acordo com a pesquisada estabelecida pelo Media Play News 34 a série foi 

primeiro lugar no ranking das séries de originais de plataformas digitais, na semana 

que terminou no dia 11 de maio. Os dados foram coletados pelo Parrot Analytics. Essa 

plataforma utiliza-se da métrica Demand Expressions, que se baseia em uma grande 

variedade de fontes, que incluem, atividade de mídia social, streaming de vídeo, 

compartilhamento de fotos, blogs, downloads, comentários em websites de 

ranqueamento aferidos por fãs e críticos e compartilhamento de arquivos. De acordo 

com essa métrica Lucifer cresceu 57,8% em expressões dos 31 milhões se 

comparado a uma semana anterior a sua estreia na Netflix, registrando em média 49 

milhões de expressões por dia. Lucifer foi número 6 de programas gerais em 

expressões, em sua semana de estreia na Netflix, de acordo com a métrica Demand 

Expressions. Uma semana antes, se configurava na posição 27.  

Um dos argumentos para se escolher o Twitter Netflix Brasil era o fato de que se 

foi notado uma produção maior de conteúdos direcionados para a série Lucifer se 

comparado com o Twitter Oficial dos Estados Unidos. Isso porque, a hipótese era que 

a série seria mais popular no Brasil, fato comprovado por meio de dados, que 

determinaram o dobro de demanda média de consumo per capita no Brasil em relação 

aos Estados Unidos (MIX DE SÉRIES, 2019).35 

Anderson (2006) apresenta algumas ideias importantes para compreender-se os 

porquês desses dados. O autor do livro “A cauda longa”, explica sobre como com o 

passar dos anos, os grandes hits deixaram de ser relevantes como no passado, hits 

em que a indústria do entretenimento se apoiava. Os hábitos do consumidor foram se 

 

33 Disponível em: https://tvseriesfinale.com/tv-show/lucifer-season-three-ratings/. Acesso: 10 set. 2019. 
34 Disponível em: https://www.mediaplaynews.com/lucifer-returns-to-take-top-spot-on-parrot-analytics-

digital-originals-chart/. Acesso: 12 set. 2019.  
35 Disponível em: https://mixdeseries.com.br/lucifer-brasil-estados-unidos-on-demand/. Acesso: 13 set. 

2019.  
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alterando, e consequentemente a forma de produzir também. Alterando no senso que, 

os hits que traziam grandes conglomerados de audiência massiva, agora são 

dispersos em nichos. Anderson (2006) também comenta sobre o fato de que na 

década de 1970 os programas de televisão eram mais populares, não por terem sido 

melhores, mas porque as opções eram limitadas. Hoje, com a Internet, é possível levar 

aos consumidores milhares de opções, para que estes possam escolher o que lhes 

agrada mais. O que o autor chama de “hits”, competem hoje com nichos de diversos 

tamanhos e formatos.  

 Anderson (2006) diz que cada vez mais o mercado de massa, se transforma 

em mercado de nicho. E a Internet é um grande propiciador desse fenômeno. Lucifer, 

por exemplo, não foi um hit nos Estados Unidos, no entanto, por haver certa demanda 

em outros países como o Brasil, França, Polônia e Rússia, a Netflix deve ter tomado 

a decisão de comprar os direitos para produzir outras temporadas em sua plataforma, 

com base nisso. Outro fator diz respeito as possibilidades de distribuição de seu 

produto na plataforma, que a Fox não poderia alcançar, por ser um canal de TV a 

cabo americana.  

A Netflix, funciona como a história contada por Anderson (2006) sobre a 

empresa Ecast, uma espécie de jukebox digital, que armazena seus dados por meio 

da conexão com a Internet, e por isso, são capazes de possuir milhares de músicas 

que podem ser baixadas e contidas em discos rígidos. O CEO da Ecast, contou a 

Anderson (2006) que 98% de suas trilhas eram compradas a cada 3 meses. Por isso, 

no mundo digital, é tão importante manter a rotatividade, logo, a quantidade de 

produtos circulando.  

O que chama atenção no caso de Lucifer é o sucesso esmagador que a série 
apresenta no Brasil. No último ano, o drama teve uma demanda média de 
consumo per capita de 9.41, o dobro dos números dos Estados Unidos 
(4.29). Analisando um período de 90 dias (08/03 a 05 de junho), o Brasil 
continua sendo o melhor mercado para série (7.88). Seguido dos Estados 

Unidos, França, Polônia e Rússia. (MIX DE SÉRIES, 2018).36 
O fato da demanda para o Brasil ser o dobro que a demanda nos Estados 

Unidos, explica o porquê de o Twitter Oficial brasileiro publicar mais conteúdos 

voltados para a série Lucifer, que o perfil Oficial dos Estados Unidos, dado constatado 

por esta pesquisa. Além de explicar a lógica de produção da Netflix que é sustentada 

 

36 Disponível em: https://mixdeseries.com.br/lucifer-brasil-estados-unidos-on-demand/. Acesso: 13 set. 
2019. 



60 

 

 60 

pela tecnicidade do sistema, que permite o armazenamento maior que as 24 horas de 

um dia de produtos, e que por isso se baseia em nichos específicos, alta rotatividade, 

inúmeras opções de escolha para seus clientes, prezando sempre por novidades no 

catálogo. 

 

4.3 Classificação ARS  

O caso deste trabalho é a série Lucifer que havia sido cancelada pela Fox, e 

então fãs através da hashtag #SaveLucifer decidiram tentar salvá-la, apelando para a 

Netflix, principalmente. O streaming a comprou, produziu a quarta temporada e 

anunciou a quinta e última para o próximo ano, 2020.  

Também foi escolhido o Twitter Netflix Brasil, primeiramente pois o estudo das 

mediações de Martín-Barbero (2015) foi um estudo da américa latina e porque através 

de pesquisas comparativas entre o perfil Netflix US, notou-se um direcionamento 

maior por parte do perfil brasileiro em relação a série Lucifer, possivelmente por 

questões de audiência ou engajamento, que são dados não liberados oficialmente 

pelo streaming. No entanto, partindo da Netflix dentro da rede ego, se viu a 

necessidade de coletar dados da página oficial de Lucifer na Netflix também, pois a 

partir dali se foi conduzido a informações dos produtores e elenco do show, 

importantes para esta pesquisa.  

 Na parte 2 dos processos estabelecidos pela ARS, define-se os nós, por meio 

da centralidade e densidade definidas anteriormente.  O Twitter pode ser considerado 

um cluster e o perfil da Netflix nessa plataforma uma rede clusterizada, pois é um nó 

com muitas conexões, ou seja, um hub. Do perfil da Netflix, considerado um hub, 

nascem outros hubs oficiais como o próprio perfil de Lucifer pertencente a Netflix, e 

também nascem hubs do meio dos próprios fãs, como perfis que se destinam a 

informar sobre a série, os chamados “fanclubes”, além do próprio perfil de atores e 

atrizes do elenco, que fazem muitas conexões e são importantes no processo 

comunicativo como um todo, logo, formando clusters dentro de uma rede clusterizada.  

 Na parte 3 deve-se estabelecer os níveis de conexões mantidos pelos nós. 

Essa parte é importante para delimitar a coleta. Deve-se registrar as potencialidades 

de comunicação através das conexões internas e externas. Para se determinar essas 

conexões, segue-se a premissa dos conceitos de dados dinâmicos e processos 

emergentes. No Twitter identificamos como conexões internas, aquelas que são já 
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oferecidas pelo sistema da rede. Elencamos elas em: Sistema de busca, explorar – 

aqui tem-se os assuntos do momento e notícias através de hyperlinks37 – Feed de 

notícias, sugestões de quem seguir, perfil dos usuários, tuites no perfil dos usuários 

que também aparecem no feed dos participantes da rede, retuites, mensagens 

privadas e comentários aos tuites publicados. Como externa exemplificamos o 

hyperlink na bio do perfil da Netflix, que direciona para o site da Netflix.  

 

4.4 #SaveLucifer: As mediações de Sociabilidade dentro da comunidade de fãs 

De acordo com Silva (2018, p.98), a realidade e os valores surgem de algo 

socialmente compartilhado, dentro do convívio em sociedade, e que por meio da 

sociabilidade se pode analisar “o cenário em que a subjetividade e as identidades são 

construídas, as vinculações dos indivíduos com o mundo social.” Martín-Barbero 

(2015, p.311) explica o massivo, nesta sociedade, não sendo mero mecanismo 

isolado, mas sim uma nova forma de sociabilidade. Pois são de massa os modelos de 

consumo e os de uso do espaço, o que poderia ser considerado nesta pesquisa o 

próprio ciberespaço e a coexistência da comunidade de fãs no Twitter. Martín-Barbero 

(2015, p.311) ainda discute sobre o fato de que, pensar o popular a partir do massivo 

não significa, ou não automaticamente, alienação, mas sim condições novas de 

existência e luta, “um novo modo de funcionamento da hegemonia”.  

Se pôde observar nos dados colhidos por meio da hashtag #SaveLucifer, 

aspectos da sociabilidade, antes de tudo, na aglutinação constante e diária até que a 

série fosse comprada pela Netflix. Por meio dessa hashtag, os fãs compartilhavam 

diariamente suas frustrações pelo cancelamento da série, medo e insatisfação por 

não terem notícias sobre que final teria seu movimento no Twitter, como pode ser visto 

na figura 04. Indica-se que o nome e o user dos usuários de perfis pessoais foram 

preservados e serão indicados nas referências apenas como persona e o número 

indicativo. 

 

 

 

 

37 Hiperlinks são conexões automatizadas que, quando acionadas, dão acesso a outro módulo de 

informação, não necessariamente em ordem linear. (Fragoso, Recuero e Amaral, 2011, p.141)  
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Figura 04. – Imagem de um tuite, com texto, persona 1.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 18 de set. de 2019. 

Além de uns apoiando os outros, para que não desistissem durante os dias que 

se passavam, como exemplo os tuites das figuras 05 e 06, em que os fãs se 

incentivam ao afirmar frases como “não podemos deixar isso acontecer” ou “não 

percam as esperanças”. O uso da primeira pessoa do plural é constante, indicando 

pluralidade e pertencimento, os tuites das figuras 04, 05 e 06 indicam isso, ao utilizam 

“a gente”, “não podemos”, não vamos”, todas as frases indicam pluraridade.  

Figura 05 – Imagem de um tuite, com texto, persona 2.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 18 de set. de 2019.  

Figura 06 – Imagem de um tuite, com texto, persona 3.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 17 de set. de 2019.  

Perfis com o intuito de divulgar a série sendo um portal de informações, são 

geralmente considerados hubs, por possuírem uma quantidade maior de nós, que se 

concentram ali para receberem informações relativas à série. O perfil @EquipeLucifer, 

por exemplo, buscava constantemente animar os participantes e organizá-los de 

modo que se pudesse cumprir o esperado, que era tuitar o máximo de vezes possível 

a hashtag #SaveLucifer, além de trazerem informações relevantes do elenco e dados 

do alcance dos tuites, como pode ser visto na figura 07, por exemplo, o hub utiliza de 

expressões como “nós não vamos parar agora certo Brasil?”, e impulsiona os 
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participantes a continuarem. Nesse processo, outra hashtag também foi usada, a 

#PickUpLucifer.  

Figura 07 – Imagem de tuite do perfil @EquipeLucifer. 

 

Fonte: Screeshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019.  

A comunidade de fãs também se organizou por meio de conexões externas, 

através de uma petição, que era compartilhada no Twitter como hyperlink, para que 

os fãs pudessem assinar. No presente trabalho, não se analisará dados de conexões 

externas, mas o tuite do hub @EquipeLucifer, como se vê na Figura 08, compartilha 

a quantidade de assinaturas recolhidas até o dia 17 de maio de 2018, que 

contemplava o total de 212.463 assinaturas, o perfil também incentiva as pessoas a 

assinarem se ainda não o tivessem feito. A seguinte petição contém no título a 

afirmação “Salve Lucifer! A Fox a cancelou, vamos fazer com que a CW, Hulu ou 

Netflix salvem Lucifer.”   

Figura 08 – Imagem de tuite do perfil @EquipeLucifer 

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019. 

Na figura 09, o perfil @EquipeLucifer, retuita um tuite com os seguintes dizeres 

“Sim. Dê as pessoas o que elas querem”. E adicionam um comentário – “Poder as 

pessoas!” utilizando o emoji que representa o diabo, fazendo referência direta a série. 
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Imagem 09 – Imagem de tuite do perfil @EquipeLucifer 

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019.  

Silva (2017) alerta sobre o fato de que a sociabilidade não significa concordância 

de opiniões. E que muitas vezes, a discordância faz parte do processo interativo. 

Como, por exemplo, em relação ao grupo de fãs da série Lucifer, que se auto intitulam 

“lucifãs” ou em inglês “lucifans”, em que durante sua campanha, os participantes 

chamavam a atenção das pessoas que só reclamavam em seus tuites, mas não 

utilizavam a hashtag para apoiar o grupo, como pode ser identificado na figura 10, em 

que um fã afirma que “só reclamar não ajuda” e indica que se deve tuitar a hashtag.  

Figura 10 – Imagem de um tuite, com texto e gif, persona 4.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019. 
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Também eram criticados os que usavam a hashtag escrita de maneira errada, 

atrapalhando os demais. Hubs como o @EquipeLucifer, faziam questão de sinalizar 

esse erro, ainda que com bom humor. O objetivo era chamar a atenção dos 

participantes na hora de escrever a hashtag, como pode ser visto na figura 11. Não 

só hubs, nós também foram identificados com mensagens contendo o mesmo teor, o 

de advertir os demais participantes quanto a utilização de uma hashtag escrita de 

maneira incorreta, pois induzia outros a usá-la também de modo incorreto, 

atrapalhando a contabilização das hashtags, que por consequência, influência na 

possibilidade de ir para os trending topics, objetivo tão comentado e recorrente no 

grupo de fãs.  

Figura 11 – Imagem de um tuite, com texto e gif. 

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019. 

Silva (2017) explica sobre o status quo que é criado por meio da sociabilidade. 

Existem conceitos e ideias que são compartilhados pela maioria das pessoas que 

fazem parte daquele grupo. Através de uma busca extensiva e coleta de 70 tuites da 

hashtag #SaveLucifer no decorrer dos dias, entre o cancelamento da série e pós 

compra, se pôde observar um padrão comportamental entre os participantes. O 

primeiro deles diz respeito ao fato de que a série foi finalizada pela Fox, em uma 

season finale chocante para os fãs, com um gancho narrativo importante para a 

comunidade, não sendo admissível a série chegar ao fim com tantas perguntas e 

possibilidades. Logo, os fãs partilhavam de incredulidade diante do fim e de não 

aceitação. Existiu grande homogeneidade do grupo neste ponto, com milhares de 
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tuites utilizando-se da hashtag #SaveLucifer, e com conteúdo relativo à insatisfação 

quanto ao cancelamento com um final tão aberto.  

Por figurar próxima ao polo da Matriz Cultural, a socialidade engloba questões 
como partilha de valores, crenças e emoções que influem no processo de 
aquisição de conhecimentos ou informações.[...] as relações sociais dos 
sujeitos no ambiente da web são resultado de uma complexa rede de 
interações que, por sua vez, são afetadas pela vida cotidiana dos indivíduos 
de determinada sociedade, ao mesmo tempo em que influenciam os 
participantes do sistema, que estão interligados independentemente dos 
limites geográficos. Ao compartilharem ideias, os interagentes podem se 
organizar de forma a exporem sua opinião de modo mais dirigido. (SILVA, 
2017, p.220). 

 Dias após o cancelamento da série, os fãs continuavam postando a hashtag, 

mas não focados na season finale, mas sim em como a série era importante para eles 

e em como quem a comprasse seria beneficiado. Nesse período fãs já começavam a 

perder suas esperanças em relação ao futuro da série, mas a comunidade estava 

sendo constantemente incentivada uns pelos outros e em alguns casos reprimidos por 

outros participantes que não admitiam que se desistisse naquele momento. 

 Outro fator a ser considerado é o apelo constante do elenco da série aos fãs 

para se continuar o movimento no Twitter. Tom Ellis, o ator protagonista da série, e 

um hub por ser centro de conexão de tantos nós, tido como referência por grande 

parte dos participantes, foi papel importante e crucial nessa jornada, visto que estava 

sempre no Twitter se comunicando com os fãs sobre a campanha, além de ter de fato, 

aderido a hashtag em seu perfil em diversas publicações. Outros atores e atrizes, além 

de produtores do show, participaram desse processo, se revelando hubs importantes 

na motivação diária dos participantes. Falas como: “Se Tom não desistiu da série, 

quem somos nós para desistir”, eram comuns.  

Já informado no seguinte trabalho, o Brasil possuía maior demanda de audiência 

em relação a Lucifer, se comparado aos Estados Unidos, e isso também ficou nítido 

no Twitter, em quem até Tom Ellis, identificando por meio das constantes hashtags e 

mensagens provenientes do Brasil, publicou um tuite logo no início da campanha, no 

dia 14 de maio: “É hora de perguntar... Como estão meus amigos no Brasil??? Muito 

amor de todos aí! Muito obrigada e apenas continue! #SaveLucifer #PickUpLucifer.” 

(TWITTER, 2018, tradução nossa). Outro hub importante foi a atriz Aimee Garcia, que 

interpreta Ella na série, em um tuite (figura 13) faz alusão a uma fala presente de sua 

personagem: “Como Ella diria, “eu tenho fé”, espero que vocês também tenham!!! 

#SaveLucifer” e na foto um pôster com a frase “Nós podemos fazer isso!” (TWITTER, 

2018, tradução nossa).  
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Figura 12 – Imagem de um tuite e resposta.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019.  

Figura 13 – Imagem de um tuite, com texto e foto.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019.  

Segundo Martín-Barbero (2015) a sociabilidade também estaria ligada a 

identidade. Como o grupo se enxerga. Isso porque, essa mediação está situada entre 

as Matrizes Culturais e as Competências de Consumo e Recepção. Ou seja, as 

matrizes culturais representam os elementos que estão impregnados nos sujeitos, 

mas não remontam ao arcaico, pois estas atualizam-se, modificam-se e desse modo 

representa e modifica também os modos pelos quais a comunidade consome produtos 

culturais e os recepciona.  
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Isso pode ser visto durante, mas principalmente após a série ter sido comprada 

pela Netflix, quando os fãs continuamente se auto intitulam como “lendas que fizeram 

história”, o fandom38 “mais forte e influente”, os “salvadores da série”, como pode ser 

identificado no tuite da figura 14, em que diz “nós conseguimos, fizemos isso” e “nós 

FÃS somos mais fortes juntos”, diversos tuites foram compartilhados com este teor. 

Mas também compartilham sua glória com a Netflix, em constantes elogios e 

agradecimentos a plataforma, frases como “nunca te critiquei”, que é um meme39 

muito utilizado no Twitter, “obrigada por salvar nossa série”, “eu te amo, Netflix”, “você 

salvou Lucifer, muito obrigada”, foram muito utilizadas pelos participantes, além de 

constantes provocações em forma de meme, em relação a Fox ter cancelado a série, 

demonstrando ressentimento. Após a compra da série os fãs demonstraram alívio em 

forma de humor irônico, emoção sempre muito presente nessa rede de filiação.  

Figura 14 – Imagem de um tuite, com texto e imagem, persona 5.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019.  

 

38 Fandom: Um fandom é um grupo de pessoas que são fãs de determinada coisa em comum, como 
um seriado de televisão, uma música, artista, filme, livro ou outros. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/fandom/. Acesso: 20 de setembro de 2019.  

 
39 Meme: A ideia de meme pode ser resumida por tudo aquilo que é copiado ou imitado e que se 

espalha com rapidez entre as pessoas. Como a internet tem a capacidade de atingir milhões de 
pessoas em alguns instantes, os memes de internet podem também ser considerados como 
"informações virais". Disponível em: https://www.significados.com.br/meme/. Acesso: 20 de setembro 
de 2019. 

 

https://www.significados.com.br/fandom/
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Muitos fizeram promessas durante a campanha, e fazendo referência a própria 

série, em que as pessoas fazem acordos com o diabo e devem pagar, os participantes 

decidem mostrar que estão assinando o pacote mais caro da Netflix, como uma forma 

de acordo, em que agora, precisa ser cumprido. Na figura 15 pode-se visualizar a 

afirmação, em que um hub comprova que está pagando a sua dívida, incentiva os 

demais que prometeram a pagar também, além de pedirem para os participantes 

marcarem demais usuários que também haviam feito a mesma promessa. Muitos 

incentivaram a comunidade a cumprir com o “acordo”, visto que, de acordo com eles, 

a Netflix estaria de olho nos números, caso contrário, a série seria cancelada 

novamente. Também haviam feito promessas de assinar Amazon Prime, se o 

streaming comprasse a série. No entanto, logo após rumores de que a Netflix havia 

interesse na compra da série, grande parte dos tuites se tornaram direcionados a 

Netflix, com pedidos diretos e promessas de assinatura em massa.  

Figura 15 – Imagem de um tuite, com texto e foto.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019.  

Após todo o processo restou uma nostalgia coletiva, de sensação de conquista 

em grupo, de feito em conjunto, na figura 16, por exemplo, um fã afirma “vocês se 

lembram quando paramos o Twitter?”, além de acrescentar dados que representem 

seu considerado “feito importante”, concluindo com a frase “somos mesmo o melhor 
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fandom”. Hubs de informação sobre a série direcionavam constantemente os fãs a 

utilizarem uma nova hashtag, #LuciferSaved, para demonstrar que haviam 

conseguido o que pediram e mostrar a Netflix que o grupo continha peso real no 

Twitter. Muitos, após esse processo, afirmaram que estreitaram laços com pessoas 

da comunidade de fãs, conquistando o que eles classificaram como “família”, ou de 

acordo com a ARS, laços fortes. Logo, diversas pessoas, após a campanha, 

estreitaram laços e se tornaram mais próximos, ultrapassando os laços fracos que 

arregimentavam a campanha como um todo.  

Figura 16 – Imagem de um tuite, com texto e foto, persona 6.  

 

Fonte:Twitter, 2018.  Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019. 

Nessa mediação o elemento mais notado é o sentimento de pertencimento ao 

grupo, os usos da primeira pessoa do plural são constantes, e mesmo após meses da 

campanha da hashtag #SaveLucifer, os fãs se recordam juntos do que consideram 

um feito histórico, nesse processo procuraram outras causas as quais defender, como 

a sexta temporada da série, visto que a mesma foi cancelada na quinta temporada 

pela Netflix, que alegou estar produzindo um final e que os fãs não iriam se 

decepcionar. Existem camadas dentro desses grupos, uns são mais ativos que outros, 

no entanto, as relações que demonstram pertencimento a um grupo são constantes.  
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4.4.1 #SaveLucifer: As mediações de Tecnicidade dentro da comunidade de fãs 

e na Netflix 

A tecnicidade se configura entre as Lógicas de Produção e os Formatos 

Industriais, e para se analisar o seguinte fenômeno, é necessário pensar em diálogo 

com o que foi discutido na seção 2.1 – Cibercultura: Espaço propício é o ciberespaço. 

Um dos pontos argumentados na seção 2.1 que dizem respeito a tecnicidade é como 

a convergência midiática. O modo como a mensagem circula no ambiente online, 

estabelecido por Pierre Lévy (2013) é o todos-todos, em que há uma falta de controle 

sobre a mensagem que é distribuída em rede, como também existe uma infinidade de 

possibilidades adquiridas neste espaço. A Internet e o ciberespaço propiciam uma 

comunicação mais horizontal e disseminada, em que ainda que um nó não faça tantas 

conexões, a mensagem é distribuída, não sendo nunca estática. Silva (2017, p.170) 

diz que quando a “mensagem é lançada na rede, as conexões, organizadas pelas 

afinidades de conhecimento, começam a redistribuir o conteúdo no processo de 

cooperação”. Nesse ambiente online se pode observar velocidade e informalidade na 

informação, remontando a oralidade da comunicação. A mensagem perpassa o online 

em rede, a informação não contida se espalha em maior ou menor grau e há uma 

tentativa constante observada no Twitter, de além da comunicação remontar a 

oralidade, uma prova dos participantes de demonstrar seus sentimentos, para 

poderem performar de maneira mais acurada suas emoções. Tanto a comunidade de 

fãs, quanto a Netflix, utiliza de imagens, gifs, emojis e vídeos, para que possam 

garantir que a mensagem transmita a emoção desejada. Diversos tuites coletados 

nesta pesquisa possuíam gifs e imagens, o que parece ser o modo preferido dos 

participantes de demonstrar suas emoções. Não somente, utilizam de abreviações, 

gírias, metáforas da cultura pop, memes e alterações no modo de escrita entre 

maiúsculo e minúsculo que também conferem veracidade do sentimento pretendido.      

A apropriação e domínio das técnicas do sistema, permite que fãs se organizem 

em mutirões de hashtag, por exemplo, em uma compreensão de que não basta 

utilizarem-na de modo deliberado e espaçado, mas levando em consideração, que 

seu objetivo era que a hashtag fosse vista nos treding topics, ela deveria ser utilizada 

em massa. O fato de se organizarem em torno de uma, duas ou três hashtags no 

processo de pedido e de agradecimento de sua considerada conquista, também 

demonstra habilidade de se organizar nesse espaço que precisa ser contabilizado de 
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maneira sistemática, ou seja, pessoas publicando diferentes hashtags atrapalharia a 

contabilização de seu movimento, por isso, participantes que escreviam a hashtag de 

maneira incorreta eram repreendidos por outros participantes. Nesse espaço, hubs 

repassavam as informações aos nós, explicando como deveria ser feito o mutirão, 

como pode ser visto na figura 17, em que o hub direciona e explica o horário e como 

deve acontecer o mutirão, por exemplo, que estes não deveriam utilizar a hashtag 

várias vezes em uma única publicação, e que também deveriam escrever algo no 

tuite, não somente utilizar a hashtag, para que não se corresse o risco de serem tidos 

como spammers40, ato proibido no Twitter.  

Figura 17 –Imagem de um tuite, com texto e foto. 

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 19 de set. de 2019.  

A tecnicidade quebrou barreiras. Por meio da convergência midiática e de redes 

como o Twitter, a comunidade de fãs passa a ter um contato direto com produtores, 

elenco, empresas, e isso altera o modo pelo qual o movimento se dá. Tom Ellis foi um 

 

40 Spammers: Spamming é a prática de envio em massa de spam e spammer é a designação dada ao 
seu autor. 
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fator importante em todo o buzz41 gerado no Twitter para que a série Lucifer fosse 

comprada. Como visto na figura 18, em que o ator afirma que os fãs fizeram a série 

ser comprada, ele demonstra participação intima com essa comunidade. Ele insistia 

com vídeos engraçados, fotos de apoio, frases de suporte e elogios a comunidade, 

para que os mesmos se sentissem encorajados durantes os dias e continuarem 

publicando. Lesley-Ann Brandt, atriz que interpreta Mazikeen também se posicionou 

com frequência no Twitter, a favor do movimento dos fãs. No dia 15 de junho de 2018, 

no dia de anúncio da compra da série a mesma escreveu “Vocês fãs são incríveis. 

Vocês fizeram isso. Estamos tão felizes de manter a família junta” ela também 

agradece a Netflix e a cada um que “lutou como um demônio” (TWITTER, 2018, 

tradução nossa). Tom Ellis também afirma “#LuciferSeason 4 na @Netflix wow isso 

parece legal. Vocês fãs fizeram isso acontecer. #LuciFansrock #Lucifersaved” 

(TWITTER, 2018, tradução nossa). No tuite de Tom Ellis, visto na figura 18, houve 

mais de 4,2 mil comentários, e em vários destes os fãs escreviam ser “a melhor 

família”, “nós fizemos isso”, e agradecimentos à Netflix e ao cast. Situações possíveis 

graças à mediação da tecnicidade.  

Figura 18 – Imagem de um tuite, com texto.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 22 de set. de 2019.  

Figura 19 – Imagem de um tuite, com texto.  

 

Fonte: Twitter, 2018. Screenshot feito pela autora no dia 22 de set. de 2019.  

A convergência midiática é sentida diretamente pela Netflix, visto que seus 

 

41 O termo é muito utilizado em marketing, isto é, uma idéia surge e se espalha [...] contagiando e 
incentivando as pessoas, surgiu na hora certa, para as pessoas certas no lugar certo. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/buzz/. Acesso: 21 set. 2019 
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produtos estão em um website e por meio do Twitter ou de outras redes sociais, a 

mesma consegue se sociabilizar com fãs e clientes de modo geral, se posicionando 

como próxima. Diversas vezes a Netflix responde aos fãs de modo pessoal, intimista 

e bem-humorado, como visto na figura 20, em que a mesma responde a um hub da 

série Lucifer, que somente agradece pela quarta temporada, dizendo então 

“Imprimindo esse tweet e enquadrando na minha sala..”, fazendo referência a 

importância de um tuite que só agradece, visto que a maioria deles costuma demandar 

algo da plataforma. Demonstrando o que já previa Martín-Barbero (2013), que 

somente saber como gerenciar as técnicas não era suficiente, é necessário conhecer 

as regras do jogo, e os modos pelos quais as pessoas se comunicam dentro da 

plataforma. A Netflix demonstra saber como utilizar deste espaço, ao utilizar da 

linguagem dos fãs, ao fazer apelos de metáforas que os cativam, e demonstrar 

conhecimento e pertencimento ao seu mundo. 

Figura 20 –Imagem de um tuite, com texto e foto. 

 

Fonte: Twitter, 2019. Screenshot feito pela autora no dia 19 de setembro de 2019.  

Outra questão observada dentro do tecnicismo como mediação é que por ele 

configurar entre as lógicas de produção e formatos industriais, a tecnicidade irá 

articulá-los. A Netflix, é um streaming, e este é seu formato industrial, que a permite 

haver uma grande quantidade de opções em seu catálogo, por não depender de uma 
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grade fechada de 24 horas, como na televisão. Esse formato, agrada a grande parte 

das pessoas, que possuem agora, preferencialmente um novo modo de consumir 

produtos culturais, aonde quiserem, quando quiserem, e com uma gama alta de 

opções. A novidade é sempre requerida por parte da audiência, visto que, se foi 

notado diversos tuites que não tinham relação com a publicação feita pela Netflix, 

pedindo por novas temporadas de séries do catálogo, ou mesmo reclamando de 

“pobreza” do mesmo, de uma falta de opções de produtos novos e interessantes. Isso 

altera diretamente as lógicas de produção, em que a Netflix instaura um novo formato 

de produção, reduzindo a quantidade de episódios por temporada. O que pode ser 

visto, no caso da série Lucifer, que teve sua última temporada na Fox, contando com 

26 episódios, contra apenas 10 na Netflix.  

Os fãs elogiaram muito o formato de 10 episódios da quarta temporada, 

alegando em vários tuites que havia mais qualidade e que a história correu melhor, 

sem cenas desnecessárias ou só para preencher espaços. Nota-se que o formato 10 

a 13 episódios adotado pela Neflix, reflete seu formato industrial possibilitador de um  

grande fluxo de novidades, incentiva o binge-watching ou maratona, que significa 

assistir séries inteiras ou filmes de uma vez só, além de principalmente custar menos, 

visto que a mesma não recebe por propaganda nos intervalos e produzir uma 

infinidade de episódios por temporada, só tornaria o produto mais caro. Assim, a 

Netflix tem a possibilidade de oferecer mais novidade se gastar menos para produzir 

as temporadas de suas séries.  

No entanto, a comunidade de fãs ou lucifans, não esperavam que a Netflix fosse 

produzir somente duas temporadas de Lucifer, visto que, em seu entendimento a série 

era vantajosa economicamente para a Netflix. Tanto é, que após o streaming anunciar 

a quinta e última temporada na plataforma, diversos tuites chamavam-na de “burra”, 

como pode ser visto na figura 21, isso por não compreenderem o porquê de um 

cancelamento tão rápido, visto que a série era um grande sucesso e merecia continuar 

no seu catálogo por mais tempo. Por esse motivo requeriam mais do que 10 episódios, 

pois não consideravam que estes seriam suficientes para fechar a história de modo 

convincente e cobrindo as lacunas deixadas no episodio final da quarta temporada. 

Um dos tuites (figura 21) que protestava contra essa situação teve 1,1 mil retuites e 2 

mil curtidas. 
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Figura 21 – Imagem de um tuite, com texto, persona 7. 

 

Fonte: Twitter, 2019. Screenshot feito pela autora no dia 22 de set. de 2019.  

A Netflix, que não havia anunciado ainda se a temporada haveria apenas 10 

episódios, utiliza disso para se aproximar dos lucifans, e demonstrar conhecimento e 

participação do seu mundo, ao afirmar que haviam feito um pacto com o diabo para 

trazerem não 10, mas 16 episódios para a quinta e última temporada, o tuite (figura 

22) rendeu quase 100 mil curtidas, 11 mil e 900 retuites e 5 mil comentários, vistos na 

figura 22. Um dos comentários mais curtidos, afirmava que como fã, possuía direito 

de reclamar e demandar mais temporadas, outro afirmava que a Netflix não fez mais 

que sua obrigação. No que a Netflix, responde com o mesmo senso de humor 

oferecido dentro desse cenário, ao afirmar “VOCÊS.NUNCA.ESTÃO.SATISFEITOS”,  

mesmo que de fato, os fãs demonstrassem certa insatisfação quanto a produção de 

somente duas temporadas.  

Reconhecemos a tecnicidade, nesse ambiente, no entendimento e domínio 
da lógica de comunicação estabelecida tanto da produção quanto da 
recepção. O status social na comunidade está diretamente relacionado ao 
reconhecimento de uma produção competente. Por sua vez, essa mestria é 
medida pela destreza do techné (LOPES, 2014), ou seja, a habilidade de se 
comunicar por meio de formas materiais, que se atualiza com base nos novos 
modos. [...] Por isso, não podemos confundir conhecimento técnico com 
apenas domínio tecnológico, mesmo que essa variável faça parte da 
equação. Também devemos considerar o domínio sobre como manipular o 
conteúdo, o entendimento dos valores partilhados e a linguagem discursiva 
adotada. (SILVA, 2017, p.176-177).  
 

Figura 22 –Imagem de um tuite, com texto. 

 
Fonte: Twitter, 2019. Screenshot feito pela autora no dia 21 de setembro de 2019.  
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Se conclui que, por meio da tecnicidade fãs podem se articular de modo que 

compreendem e se apropriam das técnicas. Lucifans se organizavam em mutirões 

para que suas hashtags fossem vistas nos trending topics e notadas por possíveis 

compradores. Do mesmo modo, que, utilizam de outras possibilidades oferecidas pelo 

sistema, como fotos, gifs, vídeos, e texto, indo para além ao se apropriarem de si 

como comunidade, e utilizarem memes, piadas internas, metáforas da cultura pop, 

tudo para que possam demonstrar seus sentimentos de infelicidade ou satisfação de 

maneira acurada e de modo a passar uma imagem de pertencimento àquele 

determinado grupo. A tecnicidade permite essa proximidade da comunidade em 

grupo, como também permite que a comunidade interaja com o elenco da série e com 

a própria Netflix. O ciberespaço é o espaço propício. Pois como afirma Silva (2017)  

Se avaliássemos a tecnicidade presente nesse espaço apenas pela 
conectividade, cometeríamos o erro de compreender essa mediação apenas 
pelo domínio técnico dos softwares, hardwares e serviços que possibilitam a 
interatividade sob a lógica computacional. […] O conceito de tecnicidade 
permitiu compreendermos que a força dos laços sociais se dá na capacidade 
de assimilar as peculiaridades do sistema. Há claramente formas de 
linguagem aceitas e difundidas, que precisam ser dominadas, tanto pela 
produção quanto pela audiência. O sucesso da circulação da mensagem irá 
depender do uso pretendido e da efetiva apropriação dos participantes do 
sistema. Portanto, o campo das tecnologias digitais cria oportunidades de 
remediação, de modo a atender tanto as demandas da produção, em termos 
de exploração econômica contínua de um produto, quanto da recepção, no 
que diz respeito ao desejo de diálogo e participação nos assuntos de 
interesse. (SILVA, 2017, p.190) 

A análise da tecnicidade proposta nesta subseção, segue os preceitos de Jesús 

Martín-Barbero (2013), que não toma os meios como formatadores de 

comportamentos, mas como oportunidades de apropriação por parte das pessoas e 

corporações, e desse modo, criam neste espaço suas próprias lógicas, utilizando-se 

do aparato como técnica e espaço de suas ideias, sociabilidade, ritualidade e mesmo 

institucionalidade.  

4.4.2 Nós ouvimos vocês: Mediação da Institucionalidade na Netflix 

A mediação da institucionalidade tem por base as relações de mercado e 

regimes presentes nas mesmas. Como já discutido na seção teórica que articula os 

pensamentos de Martín-Barbero (2015) quanto à institucionalidade, viu-se que a 

mesma se refere a tentativas de manter uma ordem primaria, ou status quo. Essa 

ordem, no entanto, é uma defesa dos interesses hegemônicos, o que de acordo com 
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Martín-Barbero (2015), se observarmos a comunicação por meio da institucionalidade, 

se vislumbrará o presente paradoxo.   

Uma das formas de se estabelecer o status quo segundo Thompson (1995) é 

através da fragmentação. O que a Netflix, faz por exemplo, ao tratar de seus 

cancelamentos não de forma massiva e completa, mas os trata esporadicamente e de 

maneira individual, não correlacionando-os. Thompson (1995) em também um dos 

pontos de sua teoria explica sobre o processo de dissimulação, este processo é tido 

como comum em um sistema ideológico, que seria trazido no encobertar de certas 

informações, com o objetivo de manter uma relação de domínio. O fato que, os fãs, 

possam participar dessa relação, com uma relativa abertura, podendo dialogar com a 

corporação por meio do Twitter, atribui uma sensação de paridade. No entanto, o que 

acontece é que poucos ou quase nenhum dado é de fato, oferecido ao público para 

que seja julgado e utilizado como argumento em um debate. Os fãs trabalham com 

informações que acreditam ser razoáveis pela sensação de possibilidade de diálogo 

aberto, no que a Netflix se posiciona como quem se preocupa com os sentimentos 

que concernem essa comunidade, e o faz de maneiras diversas.  

Pois a comunicação de massa implica, geralmente, o fluxo em mão única de 
mensagens do produtor para o receptor. Diferentemente da situação 
dialógica de uma conversação em que aquele que ouve é também um 
possível respondente, a comunicação de massa institui um corte fundamental 
entre o produtor e o receptor, de tal modo que os receptores têm 
relativamente pouca possibilidade de intervir no processo comunicativo e de 
contribuir para seu curso e conteúdo. É claro que os receptores possuem 
alguma possibilidade de intervenção; eles podem, por exemplo, escrever 
cartas ao editor, telefonar para as companhias de televisão e expressar seus 
pontos de vista, ou boicotar o meio. Embora as instituições particulares e os 
meios técnicos admitam determinados tipos de respostas dos receptores, a 
assimetria fundamental do processo comunicativo permanece intacta. 
(THOMPSON, p.26, 1995).  

A Netflix utiliza do elenco da série para levar sua mensagem adiante e se 

posicionar institucionalmente, a partir de Martín-Barbero (2015) se pode inferir sobre 

esse fenômeno de como os meios digitais apresentam uma quebra do modelo 

tradicional de autoridade e os substitui por celebridades. Nisso, os discursos são 

produzidos com o objetivo de favorecer interesses privados. Através de um vídeo no 

Twitter, produzido pela Netflix, e que pode ser visto em parte na figura 23 e que conta 

com a participação de Tom Ellis (Lucifer), Lauren German (Clhoe Decker) e Inbar Lavi 

(Eva), os atores demonstram satisfação por fazerem parte da empresa agora, e 
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principalmente, trazem um agradecimento insistente aos fãs, pois é por eles,  e 

somente por eles, que agora o elenco possui uma nova casa. Nesse sentido, a Netflix, 

utiliza da voz e simpatia das celebridades para dar forma à voz que gostaria de 

ressonar, a de que os fãs são responsáveis pela compra da série.  

Figura 23 – Mosaico do vídeo.

 

Fonte: Twitter, 2019. Screenshot feito pela autora no dia 06 out. 2019. Twitter: Netflix.  

De acordo com Martín-Barbero (2015), a mediação da institucionalidade, traz 

uma produção de discursos públicos e privados que procura manter uma certa 

hegemonia de poder. São interesses e poderes contraditórios, mas que tendem 

sempre a hegemonia. Contraditório porque entrega em seu discurso o poder aos fãs, 

quando na realidade existem dados de motivações de compra e cancelamento de 

suas séries, que evadem a simplificação do conceito de “fãs que salvam a série do 

cancelamento”, e tende a hegemonia de poder, pois independente do que aconteça, 

e de qual decisão deva tomar, seu discurso sempre tenderá ao status quo que leva a 

perpetuação do poder e da assimetria da relação. Pois como afirma Thompson (1995, 

p.10) “onde há intuições e iluminação, há também cegueira, grandes simplificações, 

otimismo ingênuo”, que pode ser por vezes observado na própria comunidade, que 
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acredita de fato, que tudo depende de suas ações, no entanto, quando contrariados 

não compreendem os porquês, como por exemplo, quando o streaming cancelou 

Lucifer na quinta temporada, produzindo apenas duas. Os dados que obtinham os 

faziam concluir que era vantajoso economicamente continuar por mais temporadas a 

série, o que os faziam questionar o próprio entendimento da Netflix do que seria bom 

para a empresa, visto que os fãs não compreendem as lógicas de produção do 

streaming, e ainda se baseiam em dados, não oficiais, de audiência. No entanto, 

outros fãs pouco se questionaram sobre o fato e mostraram se contentar afirmando 

ser melhor uma série bem concluída que uma série muito grande e sem arcos 

completos e bem contados.  

Como já dito neste trabalho, Tom Ellis foi um porta-voz importante na campanha 

dos fãs com o objetivo de salvar a série Lucifer, e a Netflix se aproveitou bastante 

disso ao utilizar a imagem do ator muitas vezes em vídeos diversos, com o objetivo 

de repassar sua mensagem institucional. Partes de um vídeo publicado no Twitter da 

Netflix, podem ser vistos na figura 24. 

Figura 24 – Mosaico do vídeo. 

 

Fonte: Twitter, 2019. Screenshot feito pela autora no dia 06 out. 2019. Twitter: Netflix.  
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O vídeo começa com a frase “Verdades que a Netflix sempre quis te dizer”, e 

contêm dizeres como “A Netflix quer que você saiba que nós ouvimos e fazemos de 

tudo ao nosso alcance para ajudar você”, como fundo colocaram a hashtag do 

movimento dos lucifans, #SaveLucifer, deixando subentendido que o movimento dos 

fãs foi crucial para a compra da série, logo em seguida, confirmando a hipótese, o ator 

diz “Veja, nós estamos de volta para uma nova temporada!”. A mensagem contida no 

vídeo, confirmam a hipótese de como a Netflix gostaria de ser vista institucionalmente, 

como a empresa que escuta os fãs, lê todos os comentários, e os atende sempre que 

possível.  

Para diminuir o impacto do cancelamento da série, a Netflix decidiu anunciar que 

a mesma seria renovada para uma quinta temporada e que essa seria a temporada 

final. Com isso, a mesma, tentou fazer uma manobra com o objetivo de manter o status 

quo e dividir as opiniões, sendo assim, os fãs ficaram divididos entre a felicidade pela 

quinta temporada e a tristeza pelo cancelamento da série, após apenas duas 

temporadas no streaming. A Netflix se apropria do discurso dos fãs, como pode ser 

visto na figura 25 ao escrever na bio de seu perfil no Twitter “Feliste com a quinta e 

última temporada de Lucifer” com os emojis de felicidade e tristeza, representando 

seus próprios sentimentos divididos com a notícia, mas de fato, se apropriando dos 

discursos apresentados por diversos usuários a partir do anúncio.  

Figura 25 – Imagem com texto. 

 

Fonte: Twitter, 2019. Screenshot feito pela autora no dia 01 jul. 2019. Twitter: Netflix.  

Tom Ellis foi tão importante durante a campanha para os fãs, que isso significou 

também dizer a hora de parar. Quando a série foi cancelada na sua quinta e última 

temporada, os fãs acreditaram que bastavam fazer uma nova campanha para que a 

Netflix enxergasse seu poder e decidisse pela continuação da série. Ildy Modrovich, 
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produtor da série publicou uma carta aberta no Twitter, em que Tom Ellis retuitou 

pedindo aos lucifans para lerem, e que esperava que essa mensagem clareasse toda 

confusão. Em parte da carta, Modrovich diz: 

“muitos estão se perguntando se deveriam lutar por mais? [...] uma luta não 
vai mudar as coisas agora. [...] a razão pelo qual eles (Netflix e Warnes Bros) 
decidiram anunciar que essa seria nossa quinta e última temporada 
simultaneamente é porque eles sabem o quão devotos e apaixonados nossos 
fãs (e nós!) são e queriam dar a vocês (e a nós!) o máximo tempo que eles 
podiam para aceitarmos e processarmos as notícias. [...] nada disso teria 
acontecido se não fosse por vocês”42. (TWITTER, 2019, tradução nossa).   

Isso demonstra a permissividade dentro de um movimento de fãs, quando 

possuem uma voz líder que levam a protestar, como pôde ser visto com Tom Ellis e 

parte do elenco, em que constantemente trazia mensagens de apoio e união, mas 

também se vê o contrário quando esse líder diz que não adianta a luta, pois o fim foi 

selado por quem de fato possui poder de decisão. No entanto, sempre colocando 

dentro do discurso o empoderamento do fã, ao dizer que nada disso teria acontecido 

se não fosse por eles. 

No entanto, no processo de coleta de dados descobriu-se uma assimetria entre 

o discurso do posicionamento institucional e de fato as ações correspondentes ao 

discurso estabelecido. Ao que muito foi enxergada como a salvadora de séries, ou o 

lugar seguro para as séries dos fãs, a Netflix tem cancelado muitas de suas séries 

ainda na primeira ou segunda temporada. Em contrapartida, gera muito destaque para 

as poucas séries que salva da TV aberta. Confere-se na tabela 4 a relação das 32 

séries canceladas pela Netflix, a data de seu início e seu respectivo criador ou 

criadores.  

 

 

42 Many are wondering if they should fight for more?? […] a fight won’t change things right now. […] the 
whole reason they decided to announce that it was our fifth and final season simultaneously is because 
they know how devoted and passionate our fans (and we!) are and wanted to give y’all (and us!) as 
much time as they could to accept and process the news. […] none of that would have EVER happened 
if it weren’t for YOU. Disponível em: https://twitter.com/tomellis17/status/1144041373294718976 
Acesso: 07 out. 2019.  
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Tabela 4 – Relação das séries canceladas pela Netflix. 

    

Fonte: Desenvolvido pela autora.  

Na tabela desenvolvida acima, consta 32 séries do streaming que já foram 

canceladas, não considerando as séries que foram canceladas devido ao fato de irem 

para o catálogo de outro streaming, como as séries da Marvel, que serão distribuídas 

pela plataforma da Disney. Também não foram contabilizados os talk-shows e demais 

programações, somente séries.  
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Das 32 séries citadas acima, 13 foram canceladas em sua primeira temporada, 

10 em sua segunda temporada, 7 em sua terceira temporada e apenas 2 foram 

canceladas em sua quarta temporada. O que confirma as lógicas de produção 

comentadas neste trabalho, que indica uma preferência em lançar constantes 

novidades no catálogo ao invés de se concentrar em poucas e duradouras séries, 

visto que após a terceira temporada estas começam a se tornar muito caras de se 

produzir, e já não atraem tantos novos clientes para o streaming, além de o formato 

industrial requerer uma rotatividade alta de novidades para os clientes, que estão 

sempre em busca de algo novo para consumir. Das 32 séries listadas acima, muitas 

tiveram o clamor de uma base de fãs estabelecida nas redes sociais, para que sua 

série não chegasse ao cancelamento, como Everything Sucks, The OA, One day at a 

Time, Sense8, Marco Polo, Santa Clarita Diet e outras. Com exceção de Sense8 que 

ganhou um episódio de conclusão da segunda temporada, as demais pouca ou quase 

nenhuma atenção ganharam da Netflix.  

Já na tabela número 5, se pode visualizar as 10 séries que foram salvas pela 

Netflix, mas nem tanto, Girlmore Girls por exemplo, ganhou um especial de quatro 

episódios, como já dito neste trabalho, Full House e Degrassi: Next Generation, 

ganharam um spin-off, Star Wars: The Clone Wars já saiu do catálogo para compor o 

catálogo de outro streaming. Designated Survivor foi comprada para uma terceira 

temporada na plataforma, e apenas algumas semanas após a estreia seu 

cancelamento foi anunciado. Arrested Development teve duas temporadas, Longmire 

possuiu três temporadas após seu cancelamento pela A&E, The Killing também com 

três temporadas no streaming, e Trailer Park Boys com duas. Também confirmando 

a mesma lógica de produção estabelecida em suas séries originais, que em sua 

maioria não costuma durar mais que duas ou três temporadas, ou não atingindo o 

esperado, não existe uma espera por um crescimento da base de telespectadores e 

é cancelada já em sua primeira temporada.  
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Tabela 5 – Relação das séries salvas pela Netflix. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora. 

Martín-Barbero (2015, p.18) revela que na institucionalidade se visualiza de 

maneira mais concreta os meios, ou seja, a comunicação se converte em uma questão 

de meios. E é na institucionalidade que se pode ver a “produção de discursos públicos 

cuja hegemonia se encontra hoje paradoxalmente do lado dos interesses privados”. A 

Netflix aparenta viver o conflito de interesses contraditórios estabelecido por Martín-

Barbeiro (2015), ao se posicionar como portadora da voz dos fãs, ou como quem 

escuta seus desejos e os atende, como a mesma afirma os fazer “sempre que 

possível”, que os escuta e lê todas as suas demandas e desejos, no entanto existe 

em jogo uma lógica de produção, dentro de um formato industrial, que por muitas 

vezes, impossibilita agradar e responder positivamente a demanda desses grupos de 

fãs, que apesar de dedicados e movimentarem a Internet, não podem oferecer o 

necessário para acompanhar as necessidades e métricas não publicadas pela Netflix.  

Entendo isso como um processo geral através do qual a transmissão das 
formas simbólicas se tomou sempre mais mediada pelos aparatos técnicos e 
institucionais das indústrias da mídia. Vivemos, hoje, em sociedades onde a 
produção e recepção das formas simbólicas é sempre mais mediada por uma 
rede complexa, transnacional, de interesses institucionais. (THOMPSON, 
1995, p.12) 

No entanto, é valido ressaltar, que Martín-Barbero (2015) ou Thompson (1995) 

não definem as relações estabelecidas por meio da institucionalização, como relações 

de privilégio imutáveis, em que as pessoas estariam sempre em uma posição de 

inferioridade, ao contrário disso, estabelecem um nível importante de consideração 
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aos discursos estabelecidos pelas pessoas participantes dessas relações, pois, são 

parte fundamental que compõe o todo comunicacional. Daqui se pode observar a ação 

participativa que reconstrói os discursos hegemônicos. Na mediação da 

institucionalidade existe o conflito de diversos interesses, que aqui são traduzidos 

entre os interesses da Netflix como instituição, e como seu discurso é moldado para 

manter o status quo de sua relação com os diferentes grupos de fãs, e os interesses 

dos fãs em fazerem perpetuar seus produtos culturais favoritos, com qualidade e 

rapidez.  

Thompson (1995) diz que se deve perguntar, se o sentido construído e usado 

pelas formas simbólicas, servem ou não para manter as relações de poder de modos 

sistematicamente assimétricos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa, buscava compreender como através da mediação da 

institucionalidade a Netflix se posiciona e articula com os fãs, no que diz respeito a 

compra de séries canceladas da TV aberta, no recorte de trabalho desta pesquisa 

através do caso da série Lucifer, pois foi uma série que gerou muita atividade por parte 

dos fãs e muitas respostas por parte da Netflix.  

Houve, portanto, o intuito de demonstrar essa relação de uma maneira menos 

simplista que a noção que a própria comunidade de fãs parece ter de si mesma, a de 

um grupo de pessoas com grande poder de influência, ideia que a própria Netflix 

parece reforçar ao dizer que os escuta e que faz o que eles demandam sempre que 

possível, ao afirmar também que a série em questão só teve sua continuação porque  

os fãs pediram. Logo, o objetivo era trazer uma junção entre o viés cultural e técnico, 

para que se pudesse complexificar os desdobramentos do relacionamento 

estabelecido pela Netflix e a comunidade de fãs.  

Para tal fim, houve a necessidade de percorrer uma literatura de escolas do 

conhecimento distintas, visto que, o objeto requeria um olhar mais integral sobre suas 

particularidades. Os estudos ciberculturais ajudaram a localizar o objeto no 

ciberespaço e compreender as implicâncias do mesmo estar situado neste espaço, 

fazendo parte portanto da cibercultura, um local propício para o compartilhamento de 

ideias e posicionamentos, um local em que a mensagem é mais horizontalizada, ou 

todos-todos, estabelecido por Pierre Lévy (2013). Os estudos culturais, permitiram o 

processo de complexificação do fenômeno, ao não atribuir aos meios o papel de 

causadores, mas atribui a estes, espaços que permitem o desenvolvimento de 

comportamentos e ações fundamentadas na trama cultural, nas mediações que 

circundam seus participantes. Através das mediações de Jesús Martín-Barbero 

(2015), foi possível visualizar o recorte desta pesquisa de modo mais integral e 

completo, analisando os aspectos entre a emissão e a recepção, que compreendem 

o relacionamento estabelecido.  

Através da pesquisa realizada, notou-se, portanto, que a relação desenvolvida 

pela Netflix com a comunidade de fãs, de fato, busca sempre manter uma posição de 
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manutenção do status quo, para a perpetuação da ordem primária, que procura não 

alterar de muitas maneiras o relacionamento estabelecido, pois poderia ser prejudicial. 

Ou seja, quando a Netflix compra uma série que foi cancelada na TV, ela procura 

gerar um grande engajamento em cima da compra, ao colocar os fãs em uma posição 

de grande poder, e ao se posicionar como amiga destes mesmos fãs. Mas como 

demonstrado na pesquisa, a mesma tem cancelada muitos de seus shows, ainda na 

primeira ou segunda temporada, no entanto, não busca dar muita atenção 

publicamente a estes casos.  

Os resultados da pesquisa trouxeram ao debate ideias que escapam a noção de 

ganhadores e perdedores, como afirma Primo (2010). Pois identifica aspectos do 

relacionamento entre a Netflix e a comunidade de fãs que vão além da ideia de poder 

da comunidade ou mesmo a ideia que compreende a Netflix somente como uma 

empresa privada em busca de lucros. Existem aspectos das mediações da 

tecnicidade, institucionalidade, sociabilidade e ritualidade, que perpassam e cruzam 

esses relacionamentos, fazendo com que estes não sejam apenas mero produto de 

uma amizade entre comunidade de fãs e instituição, ou mesmo da manipulação de 

relações assimétricas. Como visto, por exemplo, as lógicas de produção muito afetam 

as decisões de cancelamento ou compra de uma série, ou mesmo o próprio formato 

industrial de streaming.  

O fato de a Netflix utilizar dos atores da série para perpetuar uma mensagem 

que gostaria de propagar como parte de seu posicionamento, a utilização de modos 

de linguagem e expressões usadas pelo grupo de fãs, a tentativa de simbiose feita 

pela Netflix para se fazer soar como parte do grupo, as palavras, os vídeos, 

posicionamentos, todo o aproveitamento do aparato técnico, serve para manter as 

relações de poder de modo sistematicamente assimétrico? Serve para manter o status 

quo dito por Martín-Barbero (2015)? Serve para camuflar seus interesses econômicos 

ao simplificar relações e entregar em seu discurso poder aos fãs? Devido aos dados 

obtidos durante a pesquisa, é o que parece. Mas não de forma simplista e acusadora, 

visto que, a institucionalidade é uma mediação que é parte de um grande processo de 

mediações, que articula, transforma e é transformada por outras mediações como a 

tecnicidade, a sociabilidade e a ritualidade, que apesar de não ser sido elaborada 

neste trabalho, diz respeito aos modos como o público consome os produtos culturais, 
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e consequentemente, afeta os modos pelos quais os discursos institucionais são 

produzidos, e como o mesmo é articulado nos modos de produção. Todas as 

mediações são conectadas entre si, articulando umas com as outras, interferindo e 

sendo interferidas neste processo relacional de comunicação.  

Como resultados, se traz à tona a ideia de uma relação mais complexa e 

entremeada pelas mediações, que a que se faz parecer. A Netflix entende a 

importância da comunidade de fãs, não a parece subestimar, quando em muito se 

aproveita de seu engajamento, mas ao mesmo tempo seu banco de dados tão 

acurado e detalhado, faz com que surja questionamentos quanto a simetria proposta 

por relacionamentos estabelecidos em redes de filiação como o Twitter. Se foi 

constatado, por exemplo, que apesar de os fãs compreenderem as motivações 

capitalistas da Netflix, ao por exemplo, barganharem suas assinaturas ou o upgrade 

de suas assinaturas, eles demonstram não compreender as lógicas de produção que 

envolve aspectos que ultrapassam a antiga lógica de medição de audiência.  
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essenciais para compreender a comunicação. In: Intexto, Porto Alegre, n. 43, p. 
14-23, set./dez. 2018.  
 



92 

 

 92 

LATCHEM, John. Lucifer maintains No. 1 spot on parrot analytics digital originals 
chart. Media Play News. Estados Unidos. 21 maio 2019. Disponível em:  
https://www.mediaplaynews.com/lucifer-maintains-no-1-spot-on-parrot-analytics-
digital-originals-chart/. Acesso: 13 set. 2019.  
 

LATCHEM, John. ‘Lucifer’ Returns to Take Top Spot on Parrot Analytics Digital 
Originals Chart. Media Play News. Estados Unidos. 14 maio 2019. Disponível em: 
https://www.mediaplaynews.com/lucifer-returns-to-take-top-spot-on-parrot-analytics-
digital-originals-chart/ Acesso: 12 set. 2019.  

LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. Jesús Martín-Barbero e os mapas 
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